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ВIД  ОБЛАСНОЇ  РЕДКОЛЕГIЇ  ТОМУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а Луганщині триває процес втілення в життя положень Закону  «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». Сьогодні редко-
легія книги «Реабілітовані історією. Луганська область» пропонує 
увазі читачів четвертий том названого видання. Нагадаємо, три попе-

редні побачили  світ у 2004, 2005 та 2008 роках.  Новодруки викликали неаби-
який інтерес у наукових та учнівських колах, серед широкої громадськості. Бу-
ли проведені презентації книг у містах і районах області. Їх учасники дали в ці-
лому позитивну оцінку роботі авторського колективу, висловили ряд слушних 
зауважень і пропозицій. 

З виходом у світ четвертого тому книги з лещат примусового забуття ви-
зволені й повернуті Луганщині імена ще багатьох тисяч її синів та дочок. 

Цей том присвячений особам німецької національності, переселеним з 
початком Великої Вітчизняної  війни у східні регіони тодішнього Радянського 
Союзу, зокрема – у Казахську СРСР. 

 
Четвертий том книги «Реабілітовані історією» починається з наукової 

статті кандидата історичних наук, професора А.О. Климова та кандидата істо-
ричних наук доцента Т.Ю. Анпілогової «Німецькі колонії на Луганщині за ра-
дянської доби», в якій автори проводять історичний аналіз появи німецьких  
поселень у нашому краї у 18 столітті. 

Від Маніфесту російської імператриці Катерини ІІ  1762 року й до Пос-
танови Державного комітету оборони СРСР № 702 від 22 вересня 1941 року 
«Про переселення  німців із Запорізької, Сталінської та Ворошиловградської 
областей» подається характеристика адміністративно-територіального устрою 
колоній, а також показано процес “радянізації” районів, де проживали предста-
вники національних меншин, який здійснювався далеко не в інтересах німців.  

Скажімо, укрупнення сільрад призвело до того, що значна частина німе-
цьких  колоній увійшла до складу українських або російських сільрад і була 

Н 
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знищена. Таким чином, ігнорування соціальних, релігійних, господарських, ет-
нографічних особливостей життя місцевих німців викликало появу опозиційних 
настроїв. 

Хоча  потім  більшовицька влада й пішла на поступки – створила на Лу-
ганщині чотири сільради, але ставлення до них було формальним. Крім того,  у 
німецьких колоністів було відібрано майже 50 відсотків орної землі, що визвало 
конфлікти з мешканцями сусідніх російських та українських сіл.  

Загострила проблеми німецького землекористування політика колективі-
зації, яка призвела до посилення еміграційного руху німців, що було сприйнято 
радянською владою  як спроби іноземних  агентів проводити серед німців-
колоністів «контрреволюційну агітацію». 

У першому розділі «Мовою документів» подаються  документи вищих 
партійних та державних структур, а саме: шифрограма Сталіна про депортацію 
та мобілізацію німців з Української РСР, постанови, телеграми, інструкції, до-
повідні записки і т. ін., як керівництва НКВС СРСР «Про депортацію  німців із 
Запорізької, Сталінської та Ворошиловградської областей», так і виконавчої 
влади про застосування заходів під час проведення  операції із переселення.  

Із документів видно, що постанови навіть  самого Голови  Державного 
комітету оборони СРСР Сталіна виконувались іноді недбало. Наприклад, 
пунктׂ№ 9 Постанови ДКО № 702сс: «Надати з резервного фонду РНК СРСР 
НКВС СРСР на витрати із переселення 15000000 карбованців», насправді  кош-
тів було виділено  набагато менше.  Не виконувались і накази,  пов’язані з буді-
вництвом житла, харчуванням, працевлаштуванням  депортованих. 

Ешелони для перевезення мобілізованих та спецконтингенту не відпові-
дали нормам:  людей транспортували в “телятниках”, продовольчі  норми на 
кожну особу часто не підлягали контролю.  

У другому розділі «Із полону забуття» друкуються спогади очевидця Іва-
на Юхимовича  Коломойцева про життя мешканців німецького села Бауергей-
ма, що на Айдарщині, у період 1936 -1941 років, та історія родини німецьких 
поселенців Кнорр із села Верхньотузлове. 

У третьому розділі «Назвемо всіх поіменно» надаються біографічні дані: 
рік і місце народження, місце спецпоселення згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР № 702 від 22.09.41р., дата звільнення на підставі наказу 
МВС СРСР № 0601 від  16.12.55 р. або смерті.  

 
Редакційному колективу для впорядкування цих даних  потрібно було 

докласти  чималих зусиль. Співробітники редакційної колегії «Реабілітовані іс-
торією» провели велику дослідницьку роботу архівних документів. У зв’язку з 
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тим, що документи складалися свого часу робітниками карних органів поспі-
хом, часто олівцем, скорочено, безграмотно, потрібно було ретельно вивчати 
інформаційні дані, прізвища, місця народження, проживання та виселення реп-
ресованих. 

В архівах МВС та СБУ працівники редакції вивчали та досліджували фа-
кти репресії громадян німецької національності таких  категорій: 

- розкулачені; 
- розкулачені та вислані за межі району;  
- вислані за межі України; 
- засуджені за звинуваченням у зраді Батьківщини. 
Місце народження й спецпоселення в усіх випадках іменується так, як 

зазначено у відповідних архівних документах. 
Трьома крапками у квадратних дужках позначаються нерозбірливо на-

писані або пропущені слова, редакційні купюри в текстах документів, подають-
ся розшифровки зроблених у них укладачами скорочень, відновлюються про-
пущені, але необхідні для правильного розуміння суті мовленого слова. 

Робота над томом «Реабілітовані історією. Луганська область» здійсню-
валась за постійної підтримки обласної влади, губернатора В.М. Пристюка, го-
лови обласної ради В.М. Голенка. 

Вагому допомогу редакційно-видавничій групі облредколегії надали 
співробітники УСБУ в Луганській області – начальник підрозділу, підполков-
ник В.Б. Завгородній, інспектори А.В. Лебедєва й А.П. Ткаченко; Державного 
архіву Луганської області – директор К.М. Безгинська, провідний спеціаліст 
відділу інформації та використання документів Т.І. Челишева; Обласної універ-
сальноі наукової бібліотеки ім. М.Горького – директор, заслужений працівник 
культури України І.П. Риб’янцева, завідуюча відділом ділової інформації 
Н.О.ֹКушкова; Музею  історії і культури м. Луганська – директор О.В. Прико-
лота.  

Із тексту Постанови Державного комітету № 702 від 22.09.41 р. «Про пе-
реселення німців із Запорізької, Сталінської та Ворошиловградської областей» 
видно, що з Луганської  області  переселенню підлягало 5487 осіб, але робота з 
архівними документами виявила понад 6700 депортованих. Із них було звільне-
но на підставі наказу МВС СРСР № 0601 від 16.12.55 р. 3621 особа німецької 
національності, тобто, хто мав право повернення в рідні місця і  2939 осіб – без 
права повернення на місце попереднього проживання; не дожили до звільнення 
218 депортованих. Ці цифри ґрунтуються виключно на наявних документаль-
них даних.  
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Сподіваємося, що четверта книга тому  «Реабілітовані історією. Лугансь-
ка область», як і попередні томи, стане для широкого читацького загалу  відк-
риттям ще однієї сторінки з історії нашого краю, допоможе прийдешнім поко-
лінням уникнути трагедій, які випали на долю національних меншин  Луганщи-
ни. 



 Hімецькi колонії на Луганщинi 
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НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ НА ЛУГАНЩИНІ ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 

 
 
 

 
ерші німецькі поселення в українських землях з’явилися в другій половині XVIII ст., 
коли за Маніфестом 1762 року російської імператриці Катерини II розпочалась їх 
німецька колонізація. При заселенні німцями південной, та східних українських 
земель російський уряд надавав перевагу німцям-менонітам, які вирізнялися сво-

єю працелюбністю та здатністю пристосовуватися до нових умов. До 1789 року в українсь-
ких землях оселилися 228 німецьких родин, і на о. Хортиця було засновано 8 перших ко-
лоній. З 1800 по 1850 рр. у трьох губерніях – Катеринославській, Херсонській і Таврійській 
– існувало вже 260 німецьких колоній1.  

У Катеринославській губернії німці оселялися в Маріупольському та Олександрів-
ському повітах, до яких прибувало ще більше колоністів з Пруссії та Баварії у 20–30-ті роки 
ХІХ ст. Уряд надавав переселенцям матеріальну підтримку й землю, унаслідок чого їх кіль-
кість у краї стрімко зростала.  

Активне утворення німецьких колоній на території Луганщини припадає на 1900–
1911 роки. Сюди німці переселялися переважно з Маріупольського та Олександрівського 
повітів Катеринославської губернії й оселялися як у колоніях (Марусине, Гогенфельд, Оль-
гафельд, Фромондієр, Грегоріус та ін.), так і в самому Луганську (в 1910 році в місті мешка-
ло 116 німців, або 0,2 % городян). 

Революційні події 1917–1920 рр. та утвердження в Україні радянської влади суттє-
во вплинули на життя національних меншин на Луганщині, зокрема німців. З огляду на ба-
гатонаціональний склад населення, політбюро ЦК КП(б)У 15 липня 1920 року ухвалило 
рішення про створення в Українській Соціалістичній Радянській Республіці Наркомату на-
ціональних меншин. При місцевих партійних і державних органах було створено секції для 
роботи з нацменшинами, які проводили агітацію й пропаганду, а також здійснювали конт-
роль за діяльністю національних організацій, а з 1922 року в ЦК КП(б)У при відділі агітації 
та пропаганди почав функціонувати окремий сектор нацменшин. 

13 квітня 1921 року Президія ВУЦВК змінила систему керівництва національними 
відносинами: замість Наркомнацу в Народному комісаріаті внутрішніх справ створюється 
відділ з національних справ, який мав вісім секцій. Але вже 1924 року президія ВУЦВК ух-
валила організувати при ВУЦВК постійну комісію в справах національних меншин, вивів-
ши тим самим роботу з ними з компетенції НКВС2. Відповідно, при губернських і окружних 
виконкомах були створені бюро або секції національних меншин, які являли собою місцеві 
організації центральної комісії національних меншин при ВУЦВК. У серпні 1925 року в 
Луганському й Старобільському окружкомах почали працювати німецькі секції. 

Для Луганщини, разнорідної за національним складом, питання про розбудову 
структури органів влади, які б опікувалися справами національних меншин, було дуже ак-
туальним. За переписом 1926 року серед населення Луганського округу українці становили 
51,65 %, росіяни – 42,74 %, євреї – 1,66 %, німці – 1,22 %, татари – 0,86 %, молдавани – 1,21 %, 
білоруси – 0,49 %, поляки – 0,3 %, вірмени – 0,14 %, греки – 0,04 %3. З 393924 німців, які прожива-

П 
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ли в УСРР (1,4 % населення), у Луганському окрузі мешкало 7575, у Старобільському – 1405 чо-
ловік.  

На початку 20-х років тут нараховувалося 37 німецьких та 3 так звані «змішані» колонії4. 
Колонії були невеликими – від кількох до півсотні дворів у кожній, і розкидані по семи ра-
йонах Луганського та Старобільського округів. 

У 20-і роки на території Луганщини існували такі німецькі поселення: 
Аннівка (Азарівка), до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський 

повіт; у радянський період – Успенський район. Лютеранське село, засноване в 1910 р. в 
30 км на південний захід від Луганська. Лютеранська парафія. Землі 1537 десятин. Жителів: 
100 (1918 р.), 291– з них 277 німців (1926 р.), 230 (1941 р.). 

Арбайтергейм (Arbeiterheim; Миколаївка; також Трудовий), до 1917 р. – Харківська 
губернія, Старобільський повіт; у радянський період – Новоайдарський район. Лютеранське 
село, засноване в 1890 р. в 10 км на північ від Новоайдара. Лютеранська парафія. Сільрада 
(1936 р.). Жителів: 465 німців (1926 р.). 

Бауергейм (Bauerheim; Прогрес), у радянський період – Містківський, Ново-
Астраханський райони (у теперішній час Кремінський район). Німецьке село. На північ від 
Новоастрахані. Жителів: 255 – з них 235 німців (1926 р.). 

Бергталь (Bergtal; Мирська; також Мирівка; Роза Люксембург, Rosa-Luxemburg), до 
1917 р. – Область Війська Донського, Таганрозький округ, Бобриківська волость; у радянсь-
кий період – Ровеньківський і Дмитрівський райони. Лютерансько-католицьке село на влас-
ній землі, засноване в 1885 році за 25 км на південь від Ровеньків. Лютеранська парафія. 
Молитовний дім. Землі 1343 десятин (1915 р.; 32 двори). Сільрада (1926 р.). Жителів: 181 
(1904 р.), 241 (1915 р.), 300 (1918 р.), 304 – з них 293 німці (1926 р.), 610 (1941 р.). 

Богданівка, до 1917 р. – Катеринославська губернія, Бахмутський повіт, Лисичан-
ська волость. Лютеранське село, засноване в 1911 р. за 10 км на південний захід від Лиси-
чанська. Лютеранська парафія. Землі 780 десятин. Жителів: 101 (1919 р.). 

Бурчак-Михайлівка, до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський 
повіт; у радянський період – Новосвітлівський та Ворошиловградський райони (у теперіш-
ній час – Станично-Луганський район). Два німецькі села – Бурчак (Калинівка) та Михайлі-
вка (Луначарівка). Землі 761 десятин. Жителів (відповідно): 103 – з них 95 німців, 85 – 70 
німців (1926 р.). 

Верхньотузлівська (Грюнталь, Grüntal), до 1917 р. – Область Війська Донського, 
Таганрозький округ, Астахівська волость; у радянський період – Ровеньківський район (у 
теперішній час – Свердловський район). Німецьке село  на південний схід від Ровеньків. 
Молитовний дім. Землі 1085 десятин (1915 р.; 27 дворів). Сільрада (1926 р.). Жителів: 228 
(1915 р.), 370 – з них 360 німців (1926 р.). 

Голубівка, до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський повіт, Олек-
сандрівська волость; у радянський період – Кам’янобрідський район. Лютеранське село, 
засноване в 1905 р. за 10 км на захід від Луганська. Лютеранська парафія. Землі 723 деся-
тин. Жителів: 80 (1905 р.), 157 німців (1926 р.), 110 (1941 р.). 

Грінфельд (Grünfeld; Колесниківка; також Зеленопілля), до 1917 р. – Область Вій-
ська Донського, Таганрозький округ, Дар’ївська волость; у радянський період – Ровеньків-
ський район (у теперішній час – Свердловський район). Католицьке село, засноване в 
1900 р. за 20 км на південний схід від Ровеньків. Католицька парафія. Землі 1300 десятин 
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(1915 р.; 16 дворів). Сільрада (1931 р.). Жителів: 134 (1915 р.), 241 – німці (1926 р.), 280 
(1941 р.). 

Давидівка (також Платонівка), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт, Іванівська волость; у радянський період – Іванівський та Красно-
луцький райони. Німецьке село. Землі 689 десятин. Жителів: 94 – з них 87 німців (1926 р.). 

Журавлівка (Отилієнфельд, Ottilienfeld), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Іванівський та Краснолуцький райони. Ні-
мецьке село. Землі 1445 десятин. Сільрада (1931 р.). Жителів: 244 – з них 238 німців 
(1926 р.). 

Золота Криниця (Марієнталь, Mariental), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Успенський район. Німецьке село. Землі 
975 десятин. Жителів: 68 німців (1926 р.). 

Козаківка (Зелінгер, Selinger; також Зелінгорівка, Красний Козак), до 1917 р. – Ка-
теринославська губернія, Слов’яносербський повіт; у радянський період – Іванівський та 
Краснолуцький райони (у теперішній час – Антрацитівський район). Німецьке село. Землі 
2183 десятин. Жителів: 290 німців (1926 р.). 

Комінтерн, Ровеньківський район. Німецьке село біля Ровеньків. Жителів: 132 – з 
них 94 німці (1926 р.). 

Красний Колос (Олексіївка), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Ровеньківський та Успенський райони (у 
теперішній час – у складі м. Ровеньки). Німецьке село. Землі 1560 десятин. Жителів: 115 
(1926 р.). 

Лібенталь (Liebental, Любимська; також Тернова), до 1917 р. – Область Війська 
Донського, Таганрозький округ, Бобриківська волость; у радянський період – Ровеньківсь-
кий та Дмитрівський райони (у теперішній час – с. Любиме, Свердловський район). Католи-
цьке село, засноване в 1885 р. у 25 км на південний схід від Ровеньків. Католицька парафія. 
Молитовний дім. Землі 952 десятин (1915 р.; 33 двори). Жителів: 222 (1915 р.), 449 – з них 
423 німці (1926 р.), 570 (1941 р.). 

Марієнфельд (Marienfeld, Мар’ївка; також Карл Лібкнехт, Karl-Liebknecht), до 
1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський повіт; у радянський період – Но-
восвітлівський та Ворошиловградський райони (у теперішній час – с. Карла Лібкнехта, Лу-
тугинський район). Німецьке село в 30 км на південний схід від Луганська. Землі 1206 деся-
тин. Жителів: 228 – з них 218 німців (1926 р.). 

Марківка, до 1917 р. – Харківська губернія, Старобільський повіт, Марківська во-
лость; у радянський період – Старобільський район. Німецьке село на північ від Луганська. 
Жителів: 300 (1925 р.). 

Марусине (Марієнфельд), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт, Іванівська волость; у радянський період – Іванівський та Красно-
луцький райони (у теперішній час – у складі м. Красний Луч). Лютеранське село на орендо-
ваній землі. Лютеранська парафія. Землі 1135 десятин. Жителів: 100 (1905 р.), 250 (1911 р.), 
189 – з них 51 німці (1926 р.). 

Мессарош (Messarosch), до 1917 р. – Катеринославська губернія, Бахмутський по-
віт, Лисичанська волость; у радянський період – Лисичанський район. Лютеранське село, 
засноване в 1890 р. за 10 км на південний захід від Лисичанська. Лютеранська парафія. Зем-
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лі 1500 десятин. Жителів: 150 (1905 р.), 80 (1914 р.), 220 (1918 р.), 234 – з них 231 німці 
(1926 р.). 

Німецька № 2 (також Німецька Колонія), у радянський період – Кадіївський (Сер-
говський) та Лозово-Павлівський райони. Німецький хутір на південь від Кадіївки (тепер 
місто Стаханов). Жителів: 16 (1924 р.). 

Ново-Олександрівка (Олександропіль; також Роза Люксембург, Rosa-Luxemburg), 
до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський повіт; у радянський період – 
Новосвітлівський та Ворошиловградський райони. Німецьке село. Землі 811 десятин. Жите-
лів: 87 – з них 76 німці (1926 р.). 

Олександрівська (Спартак), до 1917 р. – Область Війська Донського, Таганрозький 
округ, Ребриковська волость; у радянський період – Ровеньківський та Краснолуцький ра-
йони. Німецький хутір. Жителів: 104 (1915 р.), 127 німців (1926 р.). 

Олександропіль (Олександерталь, Alexandertal; також Попасна), до 1917 р. – Кате-
ринославська губернія, Бахмутський повіт, Камишеваська волость; у радянський період – 
Артемівський та Попаснянський райони. Лютеранське село за 25 км на північний схід від 
Артемівська. Лютеранська парафія. Жителів: 100 (1905 р.), 150 (1911 р.), 163 – 159 з них 
німців (1926 р.). 

Олександрталь (Alexandertal; Олександрівське; також Олександрфельд, 
Alexanderfeld, Катеринівка), до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський 
повіт, Олександрівська волость; у радянський період – Кам’янобрідський район. Лютеран-
ське село на орендованій землі поблизу р. Лугань, у 10 км на захід від Луганська. Лютеран-
ська парафія. Жителів: 120 (1905 р.), 200 (1911 р.), 255 – з них 74 німці (1926 р.). 

Онисимівка (Ленінфельд, Leninfeld; також Анисовка, Шмідт, Schmidt), до 1917 р. – 
Катеринославська губернія, Слов’яносербський повіт; у радянський період – Успенський та 
Новосвітлівський райони. Лютеранське село у 25 км на південний схід від Луганська. Лю-
теранська парафія. Землі 1141 десятин. Сільрада (1926 р.). Жителів: 100 (1905 р.), 222 німців 
(1926 р.). 

Паньківка (також Німецька № 3), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт, Веселогорівська волость (у теперішній час – Слов’яносербський 
район). Лютеранський хутір. Лютеранська парафія. Жителів: 40 (1905 р.). 

Рейнфельд (Reinfeld; Греково-Єлизаветинський; також Димитрів), до 1917 р. – Об-
ласть Війська Донського, Таганрозький округ, Бобриківська волость; у радянський період – 
Ровеньківський та Дмитрівський райони. Лютерансько-менонітське село, засноване в 
1884 р. на правому березі р. Нагольна, у 15 км на південь від м. Ровеньки. Лютеранський 
молитовний дім. Землі 640 десятин. (1915 р.; 22 двори). Жителів: 82 (1904 р.), 175 (1915 р.), 
226 німців (1926 р.), 350 (1941 р.). 

Ритикове (Гехтен-Хутір, Hechten-Chutor; також Редиков), до 1917 р. – Область Вій-
ська Донського, Таганрозький округ; у радянський період – Ровеньківський та Дмитрівсь-
кий райони (у теперішній час – Свердловський район). Лютеранське село на орендованій 
землі. Лютеранська парафія. Землі 360 десятин. Жителів: 131 (1904 р.), 246 – з них 209 нім-
ців (1926 р.). 

Сіяч (Кошари; також Кошляки), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Ровеньківський та Успенський райони (у 
теперішній час – Антрацитівський район). Німецьке село. Землі 1500 десятин. Жителів: 155 
– з них 141 німці (1926 р.). 
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Софієнталь (Sofiental; Софіївка; також Карл Маркс, Karl-Marx), до 1917 р. – Кате-
ринославська губернія, Слов’яносербський повіт, Іванівська волость; у радянський період – 
Іванівський та Краснолуцький райони (у теперішній час – селище Софіївське, Краснолуцька 
міськрада). Католицьке село. Католицька парафія. Землі 2000 десятин (1911 р.), пізніше 
1014 десятин. Сільрада (1931 р.). Жителів: 185 (1910 р.), 199 – з них 177 німців (1926 р.). 

Федорівка (Леніне), до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський 
повіт; у радянський період – Іванівський та Краснолуцький райони. Лютеранське село. Лю-
теранська парафія. Землі 1200 десятин. Сільрада (1926 р.). Жителів: 20 (1905 р.), 244 німці 
(1926 р.). 

Фромандирівка (Fromandier; Роза Люксембург, Rosa-Luxemburg), до 1917 р. – Кате-
ринославська губернія, Слов’яносербський повіт;  у радянський період – Іванівський та 
Краснолуцький райони (у теперішній час – с. Степове, Антрацитівський район). Лютеран-
ське село на орендованій землі, засноване в 1905 р. Складалося з двох хуторів – Фроман-
дийєр № 1 і Фромандийєр № 2. Лютеранська парафія. Землі 933 десятин. Жителів: 60 
(1905 р.), 150 (1919 р.), 154 – з них 117 німців, 57 – з них 54 німці (1926 р.). 

Хлібороб (Анненталь, Annental), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Успенський район. Німецький хутір. Землі 
500 десятин. Жителів: 66 – з них 50 німців (1926 р.). 

Шеєрман (Scheiermann), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Кадіївський (Серговський) та Лозово-
Павлівський райони. Німецький хутір на орендованій землі (341 десятин). Жителів: 74 німці 
(1926 р.). 

Шенфельд (Schönfeld; Добропілля), до 1917 р. – Область Війська Донського, Таган-
розький округ, Бобриківська волость; у радянський період – Ровеньківський та Дмитрівсь-
кий райони. Лютеранське село, засноване в 1885 р. у 25 км на південь від Ровеньків. Люте-
ранська парафія. Молитовний дім. Землі 712 десятин. (1915 р.; 29 дворів). Школа. Жителів: 
46 (1904 р.), 189 (1915 р.), 215 німців (1926 р.), 480 (1941 р.). 

Юлине № 1 (Красне Поле), до 1917 р. – Катеринославська губернія, 
Слов’яносербський повіт; у радянський період – Іванівський та Краснолуцький райони. Ні-
мецьке село. Землі 1303 десятин. Жителів: 196 – з них 187 німців (1926 р.). 

Юлине № 2 (Енгельс), до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський 
повіт; у радянський період – Іванівський та Краснолуцький райони. Німецьке село. Землі 
560 десятин. Жителів: 84 німців (1926 р.). 

Юріївка, до 1917 р. – Катеринославська губернія, Слов’яносербський повіт, Білов-
ська волость; у радянський період – Кам’янський район (у теперішній час – Лутугинський 
район). Лютеранське фабричне село. Лютеранська парафія. Жителів: 350 (1905 р.), 126 
(1924 р.). 

Виконуючи вказівки Центру, органи радянської влади Луганщини на початку 20-х рр. 
розпочали так звану «радянізацію» районів, де проживали представники національних 
меншин. Це потребувало проведення національного районування й адміністративно-
територіальних змін. Проте, уже ця реформа була здійснена далеко не в інтересах німців. 

Метою реформи було оголошено «скорочення та спрощення державного апарату на 
місцях, наближення його до населення»5. Але механізм її проведення виявив суттєві недолі-
ки, які негативно позначилися, у першу чергу, на інтересах національних меншин. Так, кі-
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лькість сільрад було штучно й недоцільно скорочено шляхом укрупнення, унаслідок чого 
значна частина німецьких колоній увійшла до складу українських або російських сільрад. 
Німецькі колонії було поділено, майже в усіх ліквідовано кооперативні та кредитні органі-
зації. 

Наслідком цієї адміністративно-територіальної реформи, яка ігнорувала соціокуль-
турні, релігійні, господарські, етнографічні особливості життя місцевих німців, стала поява 
опозиційних настроїв у їхньому середовищі, намагання емігрувати з УРСР. Уже в 1923 році 
з України виїхало більше ніж 3 тис. німців, у тому числі з німецьких колоній Луганщини.  

Розуміючи небажаність поширення таких соціальних настроїв у середовищі націо-
нальних меншин, влада пішла на певні поступки. 1924 року в Україні було додатково сфор-
мовано п’ять німецьких національних районів, серед яких Люксембурзький район у Луган-
ському окрузі. 1926 року тут було створено чотири німецькі сільради – Мирська з населен-
ням 1218 мешканців, Олександрівська з 667 мешканцями, Іванівська з 957 мешканцями та 
Тузлово-Грюнфельдська з 537 мешканцями6.  

На початку 30-х років зі 159 сільських рад округу 5 були німецькі. Проте німці не 
брали активної участі в їх роботі. І хоча на виборах до німецьких сільрад виборці виявляли 
більшу активність, ніж у цілому по округу (68,94 %), але ставлення до них було формальним3. 
Більшість у радах становили представники незаможного селянства та середняків, що повністю 
відповідало інтересам радянської влади. Коли представники заможного населення намагалися 
потрапити до рад, то влада усілякими засобами (від заздалегідь підготованих списків потріб-
них для обрання осіб та нав’язування їх виборцям до заяв про «нелегітимність» виборів тощо) 
намагалася запобігти цьому. Окрім того, німці, й особливо німецькі жінки, через свою релі-
гійність і негативне ставлення до радянської влади взагалі відмовлялися брати участь у вибо-
рах до сільрад і діяльності радянських громадських організацій.  

Іншою сферою життя німецького населення, у якій відбулися суттєві зміни за радянських 
часів, була господарська діяльність.  

У дореволюційну добу німці Луганщини вважались заможними господарями, які 
мали традиції землекористування й вирізнялися працездатністю. Їхні колонії були невели-
кими й складалися з 20–70 самостійних господарств. Земля німців-колоністів дісталася їм 
від предків, котрі були вихідцями з Маріупольського, Чернігівського та Катеринославського 
округів. У німців переважало середняцьке господарство, хоча серед них було чимало і за-
можних селян. Провідним видом господарювання тут було польове землеробство та моло-
чарство, але також були розвинені бджільництво й шовківництво, подекуди – садівництво. 

Унаслідок радянської аграрної реформи початку 20-х років у німців-колоністів бу-
ло відібрано значну кількість орної землі. Якщо в 1914 році на території Луганського округу 
загальна площа землі у 29 німецьких колоніях становила 32505 десятин, то в 1925 році в 
користуванні німців залишилося тільки 18232 десятин, тобто відбулося зменшення на 
43,9 %. Відповідно, якщо до Першої світової війни на одне середняцьке німецьке господар-
ство припадало 33,03 десятин землі, то на середину 20-х рр. лише 18,3 десятин.7 Крім того, 
відбирання землі в німців відбувалося несправедливо й упереджено: їм залишали землю в 
незручних місцях, без доступу до водопою, а кордони здебільшого проводили безпосеред-
ньо через вулицю або садибу8.  

Для німців, які традиційно застосовували машинний спосіб обробки ґрунту, такі дії 
влади створювали неабиякі перешкоди й призводили до занепаду господарств, що ставали 
збитковими й не могли прогодувати колоністів. Унаслідок такого «землевпорядкування» 
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німці втрачали можливість вести правильну обробку ланів, ставали малоземельними, втягу-
вались у тривалі й гострі конфлікти з мешканцями сусідніх сіл. 

Необґрунтованим і завищеним було й оподаткування німецьких колоній. Пролетар-
ська влада вважала, що працьовиті німці повинні віддавати державі якомога більше хліба. 
Тому податок, яким обкладались німецькі господарства, був значно вищим, ніж в українсь-
ких та російських селах. Звичайно, така ситуація впливала на формування в німців негатив-
ного ставлення до влади.  

Ще більшої гостроти проблемі німецького землекористування додала політика ко-
лективізації. Німці України, які втратили близько 40 % свого кількісного складу під час го-
лоду 1921–1923 років та 6 % унаслідок різних епідемій і низького рівня розвитку системи 
охорони здоров’я, зазнали й усіх вад і негативів колективізації4. Особливо постраждали від 
розкуркулення заможні й середняцькі німецькі господарства. І хоча спочатку влада, ство-
рюючи колгоспи в німецьких колоніях, діяла обережно, то в розпал колективізації, на поча-
тку 30-х рр., вона вже вдавалася до жорстокіших засобів тиску на селян-одноосібників.  

За підсумками першого етапу колективізації на весну 1930 року було примусово 
колективізовано 68 % німецьких господарств, а в 1931 р. – понад 80 %9. Окрім того, під за-
грозою репресій влада, учинивши в 1932–1933 роках голодомор в українських селах, при-
мушувала голодуючих німців-колоністів відмовлятися від допомоги, що надходила з Ні-
меччини, та передавати її на користь державі, а точніше – до Міжнародної організації допо-
моги, так званим борцям революції10. 

Така політика призвела до чергового посилення еміграційного руху німців, що, 
звичайно, було сприйнято радянською владою як спроби іноземних агентів проводити серед 
німців-колоністів «контрреволюційну агітацію». Органи ДПУ розпочали арешти, і 1929 ро-
ку за звинуваченням у проведенні провокацій серед колоністів групу німців було вислано в 
північні області СРСР11. У червні 1935 року, в результаті перевірки німецьких колгоспів на 
Донбасі, з посад було усунено 24 особи (голів, членів правлінь і рахівників), звинувачених у 
саботажі та змові проти радянської влади або участі в релігійних обрядах і приховуванні 
свого соціального походження11.  

Здійснюючи у 20-ті роки в німецьких колоніях Луганського округу політику «радя-
нізації», влада, крім низки економічних і політичних перетворень, передбачала створення 
необхідних соціокультурних умов для утвердження серед національних меншин комуністи-
чної ідеології. Необхідність проведення культурно-освітньої та ідеологічної роботи набува-
ла особливої актуальності на тлі того, що політичний стан національних меншин Донбасу 
викликав занепокоєння місцевих органів влади. Це, зокрема, знайшло відображення у звіті 
про роботу бюро Донецького губернського комітету КП(б)У за 1925 рік (Донецька губернія, 
до якої входила Луганщина, існувала протягом 1919–1925 років), у якому зазначалося, що 
політичне становище серед національних меншин є нестабільним11. 

Розуміючи, що для посилення своїх позицій слід заручитися підтримкою націона-
льних меншин краю, партійно-державне керівництво пішло на задоволення певних культур-
но-національних потреб німців. Крім того, культурна сфера була тією цариною, у якій ефек-
тивно працював агітаційно-пропагандистський апарат, і розумно проведена в цій сфері по-
літика дозволяла уряду виконувати завдання радянського перевиховання національних 
меншин. 
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Для цього було залучено представників державного й партійного апарату, інтеліген-
цію, причому не тільки німців, але й українців та росіян. Окружні культурні комісії органі-
зовували групи з найбільш освічених представників національних меншин і місцевої інтелі-
генції, які мусили проводити політичну й культурно-освітню роботу в національних райо-
нах. У всіх округах Донецької губернії розповсюджувались німецькі газети “Ді Заат” і “Дас 
Нойе Дорф”, до роботи сількорами залучались місцеві німці-колоністи. 

До культурно-освітньої роботи в колоніях залучалися німецькі школи. У 1924 році 
в Луганському окрузі нараховувалося 19 початкових німецьких шкіл, у яких навчалося 625 
учнів і працювало 19 вчителів, а викладання велося німецькою мовою11. У 1930 році в 
окрузі вже працювало 24 чотирирічні німецькі школи та одна семирічна, у яких навчалось 
711 учнів. Мережа німецьких шкіл майже стовідсотково охоплювала німецьких дітей 
8–11 років12. Слід зазначити, що стан шкільної освіти в німецьких колоніях був кращим, ніж 
у інших національних меншин Луганщини.  

Частина німецьких шкіл краю була заснована ще в дореволюційну добу, і ці школи 
давали високий рівень знань. Навчання в них велося двома й більше мовами, викладали ви-
сококваліфіковані вчителі. Радянські німецькі школи колоністів відрізнялися від дореволю-
ційних у гірший бік, адже однією з основних проблем на шляху створення шкільної мережі 
національних меншин була низька кваліфікація педагогів, оскільки головним критерієм їх 
підбору була відданість новій владі. Про це, зокрема, зазначалось у доповідній записці про 
роботу серед національних меншин за 1925 рік: «Питання про вчительство нацмен досі є 
болючим для нацмен школи... Брак учителів взагалі не дає можливості розгорнути потрібної 
шкільної мережі нацмену, а також примушує використовувати некваліфікованих 
учителів»11. Перед німецькою секцією Луганського окружкому це питання повстало особ-
ливо гостро, адже, як зазначалося в матеріалах місцевої партійної організації, вчителі на 
50 % були «професійно дуже слабкими». Якщо проаналізувати склад німців-учителів, які 
працювали в Донбасі на той час, то з’ясується, що більшість з них мали початкову освіту11. 

Школами опікувалися безпосередньо громади німців-колоністів. На утриманні Лу-
ганського відділу народної освіти та інших державних установ були тільки школи колоній 
Азарове, Верхньо-Тузлівська, К. Лібкнехт, Олексіївка, Онисимівка, Спартак. У всіх, окрім 
спартаківської трудової школи, навчання було безкоштовним. Заробітна платня сплачувалася 
вчителям із коштів, зібраних громадою. На середину 20-х рр. вона становила 30 карбованців, 
що було на межі злиденного існування11. 

Протягом 30-х років у шкільній освіті відбулися нові зміни. У 1938 році в ново-
утвореній Ворошиловградській області нараховувалося: 1 середня, 4 семирічні, 31 початко-
ва німецькі школи. Крім того, у звичайних школах діяло 5 німецьких класів23.  

Іншим напрямом діяльності, яку вели серед національних меншин представники 
партійно-державного апарату й місцевої інтелігенції, була політико-освітня та ідейно-
виховна робота, котра полягала в агітації на підтримку радянської влади та пропаганді 
вступу до КП(б)У представників національних меншин. Із цією метою проводились так зва-
ні безпартійні конференції (зокрема, за участю німецьких колоністів Луганського округу в 
1925 році відбулося п’ять районних і одна окружна конференція, інтернаціональні мітинги 
тощо. Постійними осередками політосвітньої та агітаційної роботи серед національних 
меншин були районні й сільські будинки та хати-читальні (в німецьких колоніях центри 
політосвітроботи називались бауерн-таймами) 22.  
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Однією з проблем політосвітньої роботи та радянської агітації був високий рівень 
релігійності колоністів. Відома релігійність німців не тільки не зникала з часом, але дедалі 
більше проявлялася в діяльності різноманітних сект. У середині 20-х рр. радянські докумен-
ти фіксують активізацію релігійного руху німців, особливо менонітів, лютеран і баптистів, 
релігійні організації яких «зростали, як гриби» 23.  

Німці, що мешкали на Луганщині, були різних віросповідань: католики, лютерани, 
протестанти, меноніти. За канонами менонітської віри її прихильникам заборонялася війсь-
кова служба. Радянська влада вирішила це питання таким чином: військова повинність для 
них замінялася державними роботами в сільському господарстві по три місяці протягом 8 
років. 

Особливою релігійністю відрізнялось німецьке вчительство, представники якого 
часто належали до якоїсь релігійної секти. За даними луганської окружної німецької секції в 
середині 20-х років у кожному селі існувало по кілька таких сект (баптистів та інших), які 
відчутно впливали на жіноцтво, молодь та інтелігенцію національних меншин, заважаючи 
їх радянізації.  

Про незадовільний рівень радянізованості німців-учителів згадувалось також у ви-
сновках про економічне, культурне й політичне становище німецьких сіл Новосвітлівського 
району, де зазначалося, що «вчителі недостатньо беруть участь у громадській роботі». Деякі 
вчителі проводили релігійну роботу: наприклад, учителя Лібкнехта звинуватили у виконан-
ні функцій пастора й агітації проти організації німецьких сільрад. Такі випадки не були по-
одинокими, адже в офіційних документах неодноразово згадувалося, що «багато вчителів, 
зокрема німецьких, досі суміщають посаду духовної особи й викладача в радянській шко-
лі». 

З релігійністю німців-колоністів боролися всілякими засобами – від організації ан-
тирелігійних мітингів і зібрань до проведення громадських судів, на яких ганьбили осіб, які 
відвідували молитовні доми та релігійні зібрання. Постійну боротьбу з релігією вели пра-
цівники культурних установ, клубів, сільбудів, кіно, шкіл, червоних кутків, радіо, преси, до 
професійних обов’язків яких входило роз’яснення «контрреволюційної ролі церкви». 

Але подолати релігійність німців було дуже важко. Архівні документи свідчать, що 
крім різноманітних сект і релігійних груп у 1926 році в колонії Журавлівка Краснолуцького 
району існувала релігійна лютеранська община. Навіть у 1933 р., після проведення антире-
лігійних кампаній, на Луганщині діяло 9 офіційно зареєстрованих релігійних груп лютеран-
євангелістів. 

Із середини 30-х років радянська влада розпочинає наступ на національні меншини, 
що проявилося в їх фактичній денаціоналізації та руйнуванні системи національних районів і 
колоній на Луганщині. У 1934 р. було ліквідовано комісію у справах національних меншин 
при Донецькому облвиконкомі. Її замінили відділом для роботи серед національних меншин.  

До спектру репресивних заходів входили не тільки арешти, але й депортації. Ще 
1927 року Рада Народних Комісарів УРСР затвердила десятирічний перспективний план 
виселення німців-селян, який фактично поклав початок депортації німців з України в Сибір, 
Казахстан, Середню Азію, на Далекий Схід. Ці депортації стали реакцією влади на емігра-
ційний рух німців з території радянської України. 

Партійні чистки та репресії проти різних соціальних груп населення 30-х рр., по-
шуки «шпигунів», «агентів іноземних розвідок» і «шкідників», що можна охарактеризувати 
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як «полювання на відьом», не оминули національні меншини Луганщини, особливо німців. 
Об’єднаний пленум ЦК та ЦК КП(б)У в листопаді 1933 року ухвалив рішення про необхід-
ність проведення чистки німецьких колгоспів і культурно-освітніх організацій, які засміти-
лись «фашистськими елементами».  

У 1934 році, згідно з постановою ЦК ВКП(б), створено спеціальну комісію, яка по-
винна була вивчати ситуацію в німецьких районах і доводити до місцевого населення думку 
про те, що в разі нелояльності до влади або будь-якої антирадянської діяльності особам ні-
мецької національності буде відмовлено в праві проживання в СРСР. Тоді ж почалися пошу-
ки «неблагонадійних» серед німецького вчительства. 

Репресивні заходи проти німців посилились у 1937–1938 рр. За кількістю репресо-
ваних у Донбасі в ці роки німці й греки були наступними після росіян і українців. Згідно з 
наказом НКВС № 00439 від 25 липня 1937 року всі особи німецької національності, які не 
були громадянами СРСР, підлягали арешту. Партійно-державні органи влади звинувачували 
німецьке населення в «контрреволюційно-фашистській діяльності й агітації» та «шпигунстві», 
стверджуючи, що 60–70 % мешканців німецьких колоній беруть у цьому безпосередню 
участьi. За неповними даними, вміщеними у тритомному виданні «Реабілітовані історією. 
Луганська область», було репресовано й розстріляно понад 3437 німців. 

Згідно з постановою Раднаркому України «Про реорганізацію особливих націона-
льних шкіл, технікумів, Одеського німецького педінституту та особливих національних від-
ділів і класів у школах, технікумах та вузах УРСР» 1938 року ліквідуються всі німецькі на-
вчальні заклади. Цей захід був останнім ударом радянської влади по національній ідентичнос-
ті німців Луганщини. Їхня подальша доля виявилася сумною.  

У 1938–1939 роках німецькі колонії в Україні остаточно знищуються. За ухвалою ЦК 
КП(б)У всі національні райони та сільради перетворено на звичайні райони та сільради. Останню 
крапку в німецькій сторінці історії Луганщини було поставлено на початку Великої Вітчизняної 
війни Радянського Союзу. У зв’язку з нападом Німеччини на СРСР, 22 вересня 1941 року Держав-
ний Комітет Оборони ухвалив постанову № ГКО-702сс «Про переселення німців із Запорізької, 
Сталінської та Ворошиловградської областей», за якою у вкрай стислий термін (протягом 25 вере-
сня – 10 жовтня), не дозволивши узяти із собою майже нічого, з області до Казахської РСР було 
депортовано майже 5,5 тис. німців, котрі за даними НКВС ще залишались на Луганщині. До 1942 
року процес суцільної депортації німців було завершено. 

 
Т.Ю. Анпілогова, кандидат історичних наук, доцент. 
А.О. Климов, кандидат історичних наук, професор. 
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ІНСТРУКЦІЯ НКВС СРСР НАЧАЛЬНИКАМ ЕШЕЛОНІВ 

ЩОДО СУПРОВОДУ  НІМЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
(Не раніше 29 серпня 1941 р.) 

                                                                                                       Сов[ершенно] секретно 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зам. Народного Комиссара  Внутренних Дел СССР 

комиссар госбезопасности 3 ранга 
ЧЕРНЫШЕВ 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

начальникам эшелонов по сопровождению немцев-переселенцев 
 
      1. Для сопровождения эшелонов переселенцев к месту расселения на каждый эшелон выделяются: 
       а) нач. эшелона 1 (из командиров конвойных войск НКВД); 
       б) зам. нач. эшелона (из оперативного состава органов НКВД); 
       в) врач 1; медсестер 2 (выделяются НКЗ СССР) и войсковой резерв в составе 21 человека (из со-
става конвойных войск). 
       На обязанности войскового резерва лежит сопровождение эшелона до станции назначения и пре-
дотвращение возможных в пути эксцессов. 
       2. Отправка переселенцев к месту поселения производится эшелонами, вагоны должны быть обо-
рудованы для людских перевозок. В составе эшелона выделяется один вагон для войскового резерва и 
медперсонала, один оборудованный санизолятор. 
       В каждый вагон помещается 40* человек взрослых и детей с их имуществом. 
       Для вещей на каждый эшелон выделяется 10% от общего количества вагонов в эшелоне. 
       3. Переселенцам разрешается брать с собой следующее имущество и мелкий хозяйственный ин-
вентарь: 
        1) одежда, 2) белье, 3) обувь, 4) постельные принадлежности, 5) посуда столовая (ложки, ножи, 
вилки), чайная и кухонная, ведра, 6) продовольствие, 7) мелкий хозяйственный и бытовой инструмент 
(топор, пила, лапата, мотыга, коса, грабли, вилы, молоток, клещи, зубило и т.п.), 8) деньги (сумма не 
ограничивается) и бытовые ценности (кольца, часы, серьги, браслеты, портсигары и т.п.). 
         Общий вес указанных вещей и продовольствия не должен превышать 1 тонны на семью. 
         Примечание: топоры, лопаты, вилы, мотыги, косы, грабли, молотки и т.п. должны перевозиться в 
специально выделенных вагонах для багажа и не могут находиться в людских вагонах. 
         [5]. Начальник эшелона принимает переселенцев от представителей НКВД по именному списку 
и проверяет их по личным документам. Вещи принимаются по описи. Обыск и досмотр вещей пересе-
ленцев производится при наличии данных о хранении ими оружия, контрреволюционной литературы 
и т.п. 
         После приема переселенцев в эшелоны начальник эшелона полностью отвечает за состояние 
эшелона, перегрузку его с жел. дороги на воду и доставку всех принятых переселенцев к месту назна-
чения. 
         Начальник эшелона организует связь своего вагона с паровозом и хвостовым вагоном – для чего 
там выставляются посты по 2 красноармейца на каждый. 
         а) В каждом вагоне из числа переселенцев назначается старший вагона, на обязанности которого 
лежит ответственность за порядок в вагоне, выполнение всеми переселенцами требований начальника 
эшелона и учет находящихся в его вагоне переселенцев; 
        б) На каждые 8-10 вагонов из числа переселенцев назначается старшина группы вагонов и из 
числа военнослужащих войскового резерва – наблюдающий за поведением переселенцев этой группы 
вагонов. Без разрешения начальника эшелона никто из вагонов из числа переселенцев выходить не 
должен. 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 24

        в) На некоторых перегонах по приказанию начальника эшелона или его заместителя двери ваго-
нов должны быть закрыты и из люков никто не должен высовываться. 
        д) Невыполняющих указанные требования и нарушающих порядок, установленный начальником 
эшелона, переселенцев начальник эшелона может переводить в вагон-карцер на несколько времени 
или на весь путь. 
         е) Об отставших от эшелона старший вагона немедленно должен докладывать наблюдающему за 
группой вагонов военнослужащему, а последний начальнику эшелона. 
          Начальник эшелона сообщает данные о личности отставшего транспортным органам МВД на 
первой же остановке для принятия соответствующих мер. 
          ж) На посты связи возлагается обязанность наблюдения за порядком в эшелоне во время движе-
ния и на остановках. 
          6. В случае тяжелых заболеваний переселенцев в пути начальник эшелона передает больных 
через местные транспортные органы НКВД на излечение в ближайшие пункты органов здравоохране-
ния, о чем составляет соответствующий акт и сообщает в Транспортное Управление НКВД СССР. 
          При обнаружении случаев эпидемических заболеваний начальник эшелона отцепляет соответст-
вующий вагон и оставляет его для карантина под наблюдением местного органа НКВД, о чем доносит 
в Транспортное Управление НКВД СССР. 
           8. На оплату расходов, связанных с сопровождением спецпереселенцев (питание, телеграфные 
и др. расходы), начальнику эшелона выдается под отчет денежный аванс, в том числе на питание пе-
реселенцев по 6 руб. на человека в сутки. 
            9. В пути следования по железной дороге и водным путем переселенцы получают бесплатно 
два раза в сутки горячую пищу и 500 грамм хлеба на человека и два раза в сутки кипяток. 
            Горячая пища и хлеб выдаются в железнодорожных буфетах треста ресторанов и буфетов 
НКТорга СССР. 
            Для получения питания начальник эшелона за 24 часа до прибытия на станцию телеграфно 
сообщает директорам буфетов станции и соответствующим ТО и ОТО следующее по форме: «Приго-
товьте эшелону переселенцев НКВД: «Литер №… число «…» часам обедов «…» кгр. Хлеба «…» на-
чальник эшелона – подпись. 
            Обеды выдаются на вынос в собственной посуде переселенцев. Для получения обедов и кипят-
ка начальник эшелона выделяет необходимое количество людей из переселенцев с каждого вагона под 
наблюдением сопровождающих из состава войскового резерва. 
            После выдачи обедов начальник эшелона производит расчеты за отпущенное питание соцпере-
селенцам по счетам ресторанов или буфетов. 
            10. Проверка наличия переселенцев по вагонам производится не реже одного раза в сутки, по 
указанию начальника эшелона или его заместителя. 
             11. Начальник эшелона сдает переселенцев на станциях разгрузки представителям местных 
органов власти по вагонно-эшелонному списку. Вещи сдаются по описям.  
             12. О движении и местонахождении эшелона и его состоянии начальник эшелона обязан еже-
дневно доносить по телеграфу в отдел спецпереселений НКВД СССР по форме: «Москва, отдел спец-
переселений НКВД СССР, эшелон №… проследовал станцию …… тогда-то ……. Подпись». 
 

                                               Зам. начальника отдела спецпереселений НКВД СССР 
                                                   капитан государственной безопасности КОНРАДОВ 

 
           ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д.84. Л. 12-16. Подлинник. 
           Впервые: Депортации народов СССР, 1995. С. 90-94. № 18. 
 
           * Цифра 40 подчеркнута и рядом проставлен знак вопроса. Более ранние нормативы предусматривали загрузку в 40 
и даже в 25 чел. 
            Пункты 4, 5 г и 7 в документе не проставлены. 
 
 
 



       Мовою документiв   

 25 
 

 
 

ДЕПОРТАЦІЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЯ НІМЦІВ 
З УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

(серпень–вересень 1941) 
 

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ ЮЖНОГО ФРОНТА 
И.В.СТАЛИНУ И С.М.БУДЕННОМУ 

3 августа 1941 г.                                                                                                              Совершенно секретно 
г. Полтава 

Боевое донесение 28/оп                                                                                            Ставка Верховного командования 
Штаб фронта Вознесенск                                                                                                                         тов. СТАЛИНУ 
3.8.41 21.55 Карта 500 000 и 2 000 000                                                                          Главкому тов. БУДЕННОМУ 

 
1. Военные действия на Днестре показали, что немецкое население стреляло из окон и огородов 

по отходящим нашим войскам. Установлено также, что вступающие немецко-фашистские 
войска в немецкой деревне 1.8.1941 встречались хлебом-солью. На территории фронта имеет-
ся масса населенных пунктом с немецким населеним. 

2. Просим дать указания местным органам власти о немедленном выселении неблагонадежных 
элементов. 

                                                                      ТЮЛЕНЕВ, ЗАПОРОЖЕЦ, РОМАНОВ 
 
 
Шифротелеграмма на бланке. Резолюция Сталина: «Товарищу Берия. Надо выселить с треском». 
И. Ст.». Помета: «Наркому доложено. [Подпись нрзб.] 25.VIII.41 г.». 
 
 
АПРФ. Ф.45. Оп. 1. Д. 449. Л. 112 (Личный фонд И.В.Сталина – в настоящее время в РГАСПИ) 
Впервые: Артизов, Кочетов, Курилов и др. 1990. С. 195. Без указания архива. 
31.08.1941, по представлению НКВД, было принято пост. ПБ ЦК ВКП(б) «О немцах, проживаю-
щих на территории Украинской ССР», предписывавшее: «1) немцев, состоящих на учете как анти-
советский элемент, арестовать; 2) остальную часть трудоспособного мужского населения в воз-
расте от 16 до 60 лет НКО мобилизовать в строительные батальоны и передать НКВД для исполь-
зования в восточних областях СССР». 
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ДЕПОРТАЦІЯ НІМЦІВ ІЗ ЗАПОРІЗЬКОЇ, СТАЛІНСЬКОЇ 
ТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

(вересень–жовтень 1941) 
 

Докладная записка НКВД СССР № 2642/Б в ГКО с представленим проекта постановления 
ГКО о переселении немцов из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей 

 
      22 сентября 1941 г. 

      № 2642/Б 
       
В целях предотвращения антисоветской работы со стороны проживающих немцов в Запорожской, 
Сталинской и Ворошиловградской областях Украинской ССР НКВД СССР считает целесообразным 
их переселить в Казахскую ССР общей численностью 109487 человек. 
      В период с 2 по 5 сентября среди этих лиц арестовано антисоветского элемента в количестве 7091 
человек. 
      Кроме того, мужская часть немецкого населения этих областей в количестве 13484 человека моби-
лизована и под конвоем направлена на стройки ГУЛАГа НКВД СССР. 
      Представляя при этом проект постановления Государственного Комитета Обороны, прошу Вашого 
решения. 
 

                                               Народный комиссар внутренних дел Союза ССР  
                                               Л.Берия 

     Органы государственной безопасности… Т.ІІ. Кн.2. М., 2000. С.127-128. № 573. Со ссылкой: ЦА ФСБ. 
     ЦА ФСБ. Ф. 3 ос. Оп. 8. Д. 29. Л. 49-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переселенці. 
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ПОСТАНОВА ДКО № 702сс «ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НІМЦІВ ІЗ ЗАПОРІЗЬСКОЇ, 

СТАЛІНСЬКОЇ ТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» 
 

22 вересня1941 р.                                                                                         
 Сов[ершенно] секретно 

 
Государственный Комитет Обороны 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО – 702сс 

 
от 22 сентября 1941 г.                                                                                                        Москва, Кремль 
 
 

«О переселении немцев из Запорожской, Сталинской 
и Ворошиловградской областей» 

 
 
     Государственный Комитет Обороны Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1.  Переселить немцев из Запорожской области – 63000 человек, из Сталинской области – 41000 
человек и Ворошиловградской области – 5487 человек в Казахскую ССР. 
     2. Руководство переселением возложить на НКВД СССР. 
     К переселению из перечисленных областей приступить 25 сентября и закончить к 1 октября с.г. 
(…) 
     3. Расселение в новых местах производить путем вселения в существующие колхозы и совхозы и 
расселения переселяемых на новом месте, с использованием всех пустующих строений в сельских 
местностях. 
     При отсутствии жилого фонда и хозяйственных построек в местах расселения произвести строи-
тельство домов силами переселяемых. 
     Городских жителей расселять в районных центрах и других городах, кроме областных. 
     4. Разрешить переселяемым брать с собой личное имущество и продовольствие на путь следования 
до 200 килограмм на каждого члена семьи. 
     5. Принадлежащие переселяемым постройки, сельскохозяйственные орудия, скот и зернофураж 
сдаются комиссиям в составе представителей: местных Исполкомов, Наркомзема СССР, Наркоммя-
сомолпрома СССР и Наркомзага и восстанавливаются на месте расселения в соответствии с утвер-
жденной СНК СССР инструкции Наркомзема СССР и Наркоммясомолпрома СССР. 
     Постройки колхозам и колхозникам восстанавливаются в местах расселения путем предоставления 
готовых домов. 
     Переселенцам, которым не предоставлены в местах вселения дома, выдается на постройку домов, а 
в необходимых случаях и на ремонт домов, кредит по линии Сельхозбанка в размере до 2 тыс. рублей 
сроком на 5 лет на 3% годовых, с погашением полученного кредита со второго года после получения 
и материалы на постройку или ремонт. 
                                                                                                                                     
     6. Обязать НКПС (т. КАГАНОВИЧ) произвести перевозку всех переселяемых из Запорожской об-
ласти в период с 25 сентября по 2 октября с.г., а из Сталинской и Ворошиловградской областей в срок 
с 25 сентября по 10 октября с.г.*, организовав подачу вагонов по графику, составленному совместно с 
НКВД СССР. 
     7. Питание переселяемых в пути возложить на Наркомторг Союза ССР (тов. ЛЮБИМОВ) в пунк-
тах по указанию НКВД СССР.  
     8. Медицинское обслуживание переселяемых в пути возложить на Наркомздрав СССР (тов. 
МИТЕРЕВ), для чего по заявке НКВД СССР выделить медицинский персонал, медикаменты и меди-
ко-санитарный инвентарь. 
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     9. Отпустить из резервного фонда СНК СССР НКВД СССР на расходы по переселению 15000000 
рублей**. 
     10. Возложить на председателя СНК Казахской ССР (тов. УНДАСЫНОВ) и секретаря КП(б) Ка-
захстана (тов. СКВОРЦОВ) организацию приема, расселения и хозяйственного устройства переселяе-
мых. 
     11. Разрешить СНК Казахской ССР мобилизовать нужное количество авто- и гужтранспорта мест-
ных организаций и колхозов для перевозки переселяемых от станции разгрузки до места расселения. 
 

                                        Председатель Государственного Комитета Обороны  И.СТАЛИН. 
 
 
     Выписки посланы: тт. Берия, Микояну, Чадаеву, ЦК КП(б) Казахстана – все; ЦК КП(б) Украины – 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8; Запорожскому, Сталинскому, Ворошиловградскому обкомам – 1 (соответственно), 2, 3, 4, 5, 6 (соответст-
венно), 7, 8; тт. Бенедиктову, Субботину, Лобанову, Смирнову – 1, 3, 5; т. Звереву – 1, 3, 5, 9; т. Кагановичу – 6;  
т. Любимову – 7; т. Митереву – 8. 
 
     РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 10. Л. 62-63. 
     Впервые в извлечениях: История российских немцев…, 1993. С. 165. 
     Впервые полностью: Бугай, 1998. С. 32-33. № 10. 
 
 
     * В проекте для всех областей приведен единый срок (25.09 – 01.10.1941). 
     ** Согласно другому источнику, средств было отпущено гораздо менше – около 9 млн.руб., в том числе УНКВД 
Запорожской обл.. – 5 млн, Сталинской – 3 млн. и Ворошиловградской – 1 млн.руб. (Депортации народов СССР, 
1995. С. 111. № 25. Со ссылкой: ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 86. Л. 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ешелоні. 
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НАКАЗ НАРОДНОГО КОМІСАРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР 
№ 001354 «ПРО ЗАХОДИ З  ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ 

ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НІМЦІВ ІЗ ЗАПОРІЗЬСКОЇ, СТАЛІНСЬКОЇ 
ТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» 

 
 
      23 вересня 1941р.                                                                                                  

Совершенно секретно 
 

 
ПРИКАЗ 

 
Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР за 1941 год 

№ 001354 
 
      Содержание: О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из Запорожской, 
Сталинской и Ворошиловградской областей. 
      № 001354                                                    23 сентября 1941 г.                                               гор. Москва 
 
      Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 22 сентября с.г. о пересе-
лении немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей УССР –  
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
      1. Командировать в указанные области для проведения операции следующих оперативних работ-
ников НКВД СССР и НКВД УССР: 

нач. 1 отдела 2-го Управления НКВД СССР 
майора госбезопасности …………………………………………т. ТИМОФЕЕВА 

Зам. нач. отдела 3-го Управления НКВД СССР 
ст. лейтенанта госбезопасности ……………………………….. т. ШУБНЯКОВА 

зам. нач. ГУМ НКВД СССР 
ст. майора милиции ……………………………………………….т. АНТОНОВА 

нач. отделения ТУ НКВД СССР 
капитана госбезопасности …………………………………………т. БУТОРОВА 

ст. оперуполномоченного 
ст. лейтенанта госбезопасности ……………………………………т. ГУЛЯКЕВИЧ 

ст. оперуполномоченного 
лейтенанта госбезопасности ………………………………………. т. СТЫЧЕНКО 

нач. МПВО НКВД СССР 
полкового комиссара…………………………………………………т. ГРЕБЧЕНКО 

зам. наркома внутренних дел УССР 
майора госбезопасности…………………………………………….. т. РАТУШНОГО 

зам. нач. 2-го Управления НКВД УССР 
лейтенанта госбезопасности………………………………………...т. САПОЖНИКОВА 

 
     2. Возложить ответственность за подготовку и проведение операции на следующих оперативних 
работников: 
 
 

Запорожская область 
Майора госбезопасности………………  ……………………..т. ТИМОФЕЕВА 
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Полкового комиссара……………………………………………т. ГРЕБЧЕНКО 
Капитана госбезопасности…………   ……………………………т. ЛЕОНОВА 

Сталинская область 
Майора госбезопасности………………………………………т. РАТУШНОГО 
Ст. лейтенанта госбезопасности………………………………т. ШУБНЯКОВА 
Капитана госбезопасности………                 ………………………. т. ЗАЧЕПА 

Ворошиловградская область 
Ст. майора милиции …………   ……………………………….. т. АНТОНОВА 
Капитана госбезопасности…………   …            ………… т. МАРКОВСКОГО 
Лейтенанта госбезопасности…………  ………………… т. САПОЖНИКОВА 

 
 

      3. Перечисленным товарищам по прибытии на места организовать участковые тройки по проведе-
нию операции. 
       4. Операцию начать: 
        а) в Запорожской области с 25 сентября и закончить 2 октября с.г.; 
        б) в Сталинской и Ворошиловградской областях с 25 сентября и закончить 10 октября с.г. 
      5. Для проведения операции по переселению зам. наркома тов. ОБРУЧНИКОВУ командировать: 
      в Запорожскую область…………………… 300 чел. сотрудников НКВД и 
                                                                               1500 -«- работников милиции 
      в Сталинскую область……………………. 250 чел. сотрудников НКВД и 
                                                                             1000 -«- работников милиции 
      в Ворошиловградскую область…………… 50 чел. сотрудников НКВД и 
                                                                               200 -«- работников милиции 
 
 
      6. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал-майору АПОЛЛОНОВУ 
командировать: 
      в Запорожскую область……………………. 2500 чел. красноармейцев 
      в Сталинскую область……………………… 2000 -«- 
      в Ворошиловгражскую область…………… 300 
 
      7. Зам. наркома тов. ОБРУЧНИКОВУ И ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ Аполлонову обеспечить направле-
ние и прибытие к местам назначения командируемых в Запорожскую область не позже 25 сентября и 
в остальные – 27 сентября. 
 
      8. Предупредить весь оперативно-чекистский состав, что в случае возникновения волынок, анти-
советских выступлений или вооруженных столкновений принимать решительные меры по их ликви-
дации. 
  
      9. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих переселению, выехать к месту рассе-
ления таких лиц арестовывать и перевести на место расселения в принудительном порядке. 
 
      10. При проведении операции руководствоваться прилагаемой при этом инструкцией по переселе-
нию немцев. 
 
       11. Руководителям операции по областям о ходе операции, начиная с 25 сентября, ежедневно до-
кладывать в НКВД УССР, которому суммированную сводку по областям доносить в НКВД СССР. 
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       12. Моему заместителю комиссару государственной безопасности 3-го ранга тов. СЕРОВУ иметь 
наблюдение и контроль за организацией и ходом выселения немцев из указанных областей. 
 
                                                                            Народный комиссар внутренних дел СССР 
                                        генеральный комиссар государственной безопасности Л. БЕРИЯ 
 
         ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 1. Л. 461-464. Подлинник. 
         Впервые: Департации народов СССР, 1995. С. 84-87. № 16. Со ссылкой: ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 277-280. Копия (заверена пом. оперуполномоченного кодификации секретариата НКВД 
СССР, подпись нрзб.). Гриф «Строго секретно». 
         История сталинского ГУЛАГа. Т.1. С. 463-465. № 141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудова армія. Проводи на роботу. 
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ДОКУМЕНТИ ПРО ДЕПОРТАЦІЮ НІМЦІВ У ЦІЛОМУ 
(серпень–грудень 1941) 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГа 

Г.С. ЗАВГОРОДНЕГО ЗАМ. НАРКОМА НКВД В.В. ЧЕРНЫШЕВУ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВЕСТИ ТРУДПОСЕЛЕНЦЕВ-НЕМЦЕВ 

С ПОСЕМЕЙНОГО НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ 
6 декабря 1941 г. 
 
 

                                             Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР 
                                                                   комиссару государственной безопасности 3 ранга 
                                                                                                                       тов. ЧЕРНЫШЕВУ 

 
     Отдел трудових и специальных поселений ГУЛАГ НКВД СССР ведет количественный учет труд-
поселенцев, находящихся в трудпоселках НКВД. 
      Отделы, отделения, инспекции трудпоселений на местах ведут посемейный учет этого континген-
та. 
       Среди трудпоселенцев имеется значительное количество по национальности: немцев – 7067 се-
мей, австрийцев – 118 семей, финнов – 1073 семьи, поляков – 2535 семей, эстонцев – 708 семей, ла-
тышей – 358 семей и друг. Подробный список при этом прилагается*. 
       Учитывая условия военного времени, а также сигналы с мест о попытках к побегу трудпоселен-
цев-немцев и других, считаю целесообразным всех трудпоселенцев этой категории в воздасте от 16 
лет и старше взять на централизованный персональный учет  
1 Спецотдела НКВД СССР. 
        Прошу Ваших указаний. 
 
 

                                                                                     Зам. начальника ГУЛАГ НКВД СССР 
                                                                                 майор госбезопасности ЗАВГОРОДНИЙ 

 
 
6.ХІІ.41 
1941 г. 
Е-31/739553 
 
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 76. Л. 66. Машинопись. 
 
 
* Не публикуется. 
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ПОСТАНОВА ДОКО № 1123сс «ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
НІМЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ВІД 17 ДО 50 РОКІВ» 

 
10 січня 1942 р.                                                                                  
 

Государственный Комитет Обороны 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 1123сс 
 
от 10 января 1942 г.                                                                                                                  Москва, Кремль 
 

О порядке использования немцев-переселенцев 
призывного возраста от 17 до 50 лет 

 
     В целях рационального использования немцев-переселенцев мужчин в воздасте от 17 до 50 лет, 
Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Всех немцев мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, выселенных в Но-
восибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и Казахскую ССР, мобилизовать в 
количестве до 120 тысяч в рабочие колонны на все время войны, передав из этого числа: 
      а) НКВД СССР – на лесозаготовки…………………………………… 45000 чел. 
           «-» на строительство Бакальского и Богословского заводов……  35000 чел. 
      б) НКПС СССР – на строительство железных дорог Сталинск – Абакан, 
          Сталинск – Барнаул, Акмолинск – Карталы, Акмолинск – Павлодар, 
          Сосьва – Алапаевск, Орок – Кандагач, Магнитогорск – Сара……. 40000 чел. 
 
 
     1. Проведение мобилизации возложить на НКО (т. ЩАДЕНКО), совместно с НКВД и НКПС. 
     К мобилизации приступить немедленно и закончить 30-го января 1942 года. 
     2. Обязать всех мобилизованных немцев явиться на сборные пункты Наркомата Обороны в испра-
вной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и десятидне-
вным запасом продовольствия. 
     3. Обязать НКПС и Управление Военных Сообщений НКО обеспечить перевозку мобилизованных 
немцев в течение января месяца с доставкой к месту работы не позже 10 февраля. 
     4. Обязать НКВД СССР и НКПС СССР установить в робочих колоннах и отрядах из мобилизован-
ных немцев четкий распорядок и дисциплину, обеспечив высокую производительность труда и выпо-
лнение производственных норм. 
     5. Поручить НКВД СССР дела в отношении не явившихся по мобилизации немцев на призывные 
пункты или сборные пункты для отправки, а также в отношении находящихся в рабочих колоннах, за 
нарушение дисциплины и отказ от работы, за неявку по мобилизации, за дезертирство из рабочих 
колонн, рассматривать на Особом Совещании НКВД СССР с применением по отношению к наиболее 
злостным высшей меры наказания. 
     6. Установить нормы продовольственного и промтоварного снабжения для мобилизованных нем-
цев по нормам, установленням ГУЛАГу НКВД СССР. 
     Обязать Наркомторг СССР выделять НКВД СССР и НКПС СССР на всю численность мобилизо-
ванных немцев продовольственные и промтоварные фонды по этим нормам полностью. 
     7. Наркомзему СССР выделить в течение января – февраля месяца для НКВД СССР на лесоразра-
ботки 3500 лошадей. 
     Наркомзагу СССР выделить на 3500 лошадей дополнительные фонды фуража. 
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8. Наркомфину СССР совместно с НКВД СССР предусмотреть в финплане НКВД СССР необ-

ходимые средства на оплату перевозки немцев и другие расходы по их хозяйственному обзаведенню. 
 

                                     Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН 
 
 
 
     Выписки посланы: т.т. Берия, Кагановичу, Щаденко, Шапошникову, Хрулеву – все: Ковалеву (ВОСО) – 1,3, Любимову 
– 1, 6, Бенедиктову, Субботину – 7, Звереву – 8. 
 
     РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19. Л. 49-50. Копия (на бланке ГОКО и с круглой печатью Протокольной части ГОКО). 
     Впервые: Neues Leben. 26.08.1992. № 35 (5526). Публикация Н.Ф. Бугая. 
     История российских немцев…, 1993. С. 168-169. 
 
     Ср.разработанный НКВД проект настоящего пост. ГОКО из 14 пунктов (ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1157. Л. 16-18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табірний пункт. Повернення з роботи. 
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ВІДПОВІДЬ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЬ НКВС 
І.В. ІВАНОВА НА ДОПОВІДНУ ЗАПИСКУ ПОЛУДЕНСЬКОГО 

РВ УНКВС У ПІВНІЧНО-КАЗАХСТАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
12 січня 1942 р.                                                                                                            

Сов[ершено] секретно 
 
Отдел Спецпереселений НКВД СССР 
№ 50/ч/3 
 

12 января 1942 г.                       
      Начальнику Полуденского Р.О. НКВД 

                                                               лейтенанту  госбезопасности тов. БАЛАНОВУ 
                                                                                                                          с. Полудино 

 
 
     Вашу докладную записку от 8/ХІІ-41 г. за № 1383 получил. 
     На поставленные Вами в этой записке вопросы разъясняю: 
     Вы должны ясно себе представлять, что немцы-переселенцы в Северо-Казахстанскую область, в 
том числе и Полуденский район, переселены навсегда. На свои старые места жительства они возвра-
щены не будут. А поэтому нашей задачей является быстрое трудовое и хозяйственное устройство 
немцев-переселенцев на новых местах жительства, т.е. в тех населенных пунктах, где они расселены. 
     Основными и важнейшими мерами к этому являются: прием немцев-переселенцев в члены колхо-
зов (в члены колхозов их надо принимать и оформлять, как и всех граждан согласно устава Сельхо-
зартели), нарезка им приусадебных участков земли, на которых они весной будут сеять себе огороды, 
строить жилые дома и другие постройки, а в зимнее время они должны заготавливать и подвозить на 
эти усадьбы строительные материалы. 
     Это надо твердо разъяснить всем немцам-переселенцам и заставить их заниматься этими хозяйст-
венными делами, тогда они меньше будут думать о переезде из одного населенного пункта в другой. 
     Проявляемую некоторыми отделами Райисполкома беззаботность надо ликвидировать. Для этого 
рекомендую поставить эти вопросы перед председателем Райисполкома и секретарем Р.К.ВКП(б), 
следует также эти вопросы поставить на разрешение президиума Райисполкома. 
     Имеющиеся в колхозах района свободные дома, хотя и требующие ремонта, надо передать немцам-
переселенцам. Передачу производите согласно пункта 30 инструкции, утвержденной С.Н.К.СССР от 
30/VIIІ-41 г. за № 2016-915сс, которая должна быть в Райисполкоме. Не забывайте одного, что строи-
тельство новых и ремонт старых домов должны производиться самими немцами-переселенцами, ока-
зав им помощь в кредитах и строительных материалах. 
     Непорядки в учете немцев-переселенцев надо ликвидировать. Это важнейший вопрос в нашей опе-
ративной работе, особенно cреди немцев-переселенцев, помня наличие среди них большой прослойки 
фашистской агентуры. Побеги немцев-переселенцев с мест расселения являются также следствием 
плохого учета и слабо поставленной оперативной работы. Поэтому примите все меры к тому, чтобы 
учет немцев-переселенцев был поставлен образцово, систематически уточняйте его и перепроверяйте. 
     Самовольные переезды немцев-переселенцев из одного населенного пункта в другой, а также вы-
езды из района категорически запретить. Установите в Райисполкоме такой порядок, при котором 
всякий переезд немцев-переселенцев проводился бы с официального разрешения Райисполкома и 
согласования Р.О.НКВД. В случае самовольного выезда немцев-переселенцев привлекайте их к ответ-
ственности как за нарушение паспортного режима. 
     Рекомендуем особо нуждающихся и многосемейных немцев-переселенцев устроить на постоянную 
работу в колхозах, совхозах и других предприятиях и учреждениях с тем, чтобы они могли обеспечить 
свои семьи хлебом и другими продуктами питания. 
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     По вопросу эпидемических заболеваний немцев-переселенцев и возможного распространения бо-
лезней среди местных колхозников в вашем районе мною сообщено Нач. УНКВД тов. 
ШАХАНСКОМУ, который через облздравотдел должен принять меры к проведению профилактиче-
ских мероприятий в вашем районе. 

 
                                                                           Нач. отдела спецпереселений НКВД СССР 

                                                                                            майор госбезопасности ИВАНОВ 
 
Отпеч. 3 экз. 1 – адресат; 2 – дело Секр.; 3 – д. Северо-Казахст. Обл. 
 
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 85. Л. 166-166 об. 
Впервые: Депортации народов СССР, 1995. С. 237-239. № 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На новому місці. 
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ПОСТАНОВА ДОКО № 1281СС «ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ 
НІМЦІВ-ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ВІД 17 ДО 50 РОКІВ, 

ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ В ОБЛАСТЯХ, КРАЯХ, 
АВТОНОМНИХ І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІКАХ» 

 
14 лютого 1942 р.                                                                                                          

Сов[ершено] секретно 
 

Государственный Комитет Обороны 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 1281 сс 

 
От 14 февраля 1942 г.                                                                                                              Москва, Кремль 
 

«О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно 
проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках» 

 
     Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Всех немцев - мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, постоянно про-
живающих в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Молотовской, Пензенской, Рязанской, Сверд-
ловской, Тамбовской, Читинской, Челябинской, Чкаловской, Ярославской, Кировской, Новосибир-
ской, Омской, Куйбышевской и Иркутской областях, Приморском, Хабаровском, Алтайском и Крас-
ноярском краях, Башкирской, Мордовской, Марийской, Татарской, Удмурской, Чувашской, Бурят-
Монгольской и Коми АССР, Казахской, Туркменской, Таджикской, Киргизской и Узбекской ССР – 
мобилизовать в рабочие колонны на все время войны, передав НКВД СССР для использования на 
строительстве железных дорог. 
     Проведение мобилизации возложить на НКО (т. Щаденко) совместно с НКВД СССР. Мобилиза-
цию закончить к 25 марта 1942 г. 
     2. Обязать НКПС и Управление военных сообщений НКО обеспечить перевозку мобилизованных 
немцев с расчетом доставки их к месту работ по заявке НКВД СССР не позже 30 марта. 
     3. Распространить порядок мобилизации и содержание мобилизованных немцев, установленный 
постановлением ГКО от 10 января 1942 г. за № 1123сс пункты 2, 3, 4 на всех вновь мобилизуемых. 
     4. Обязать НК Пищепром, НК Мясомолпром, Наркомзаг, Наркомрыбпром выделить на март месяц 
и ІІ квартал ГУЛАГу НКВД СССР за счет переходящих остатков промышленности продовольствен-
ные товары, согласно приложению*. Впредь Наркомторгу СССР обеспечивать продовольственным и 
промтоварным снабжением мобилизованных на основании пункта 6 постановления ГКО № 1123сс от 
10.1.42 г. 
     5. Наркомфину СССР совместно с НКВД СССР предусмотреть в финплане НКВД СССР необхо-
димые средства на оплату перевозки немцев и другие расходы по их хозяйственному обзаведению. 
 

                                    Председатель Государственного Комитета Обороны  И.СТАЛИН 
 
 
 
     Выписки посланы: т.т. Берия, Щаденко, Шапошникову – все, Кагановичу, Ковалеву – п.п. 1, 2; Зотову, Смирно-
ву, Субботину, Ишкову, Любимову – п.4; Звереву – п. 5. 
 
     РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 21. Л. 51 Копия (на бланке ГОКО и с круглой печатью Протокольной части ГОКО). 
     Впервые: Neues Leben. 26.08.1992. № 35 (5526). Публикация Н.Ф. Бугая. 
     История российских немцев…, 1993. С. 170. 
 
     * Не публикуется. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ГУЛАГу ПРО СТАТУС 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НІМЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 
 
5 червня 1942 р.                                                                                                                                     

Секретно 
 

                                                                  Начальнику 2-го отдела Богословлага НКВД 
                                                       ст. лейтенанту госбезопасности тов. ВАСИЛЕНКО 

 
                                                          Копии: всем начальникам 2 отделов лагерей НКВД, 
                                                  имеющих рабочие колонны из мобилизованных немцев 

 
 
     На Ваш запрос от 19/V-42 года за № 17/1015 о том, подлежит ли нахождению в рабочих колоннах 
немец ВАЛЬТЕР Э.В., имеющий звание капитана 3 ранга и состоящий в запасе Военно-морского фло-
та, на имя которого получено отношение командующего управления НК ВМ Флота о том, что он ос-
тавлен в запасе, так как использовать ВАЛЬТЕРА в настоящее время по специальности в Военно-
морском флоте не представляется возможным, разъясняется, что независимо от звания в Красной Ар-
мии, состояния в запасе, партийной принадлежности, выборных партийных и советских должностей и 
т.п. – все немцы, по постановлению Государственного Комитета Обороны, мобилизованы в рабочие 
колонны на время войны. 
 

                                                                                                            Нач. ОУРЗ ГУЛАГ НКВД 
                                                                                  капитан госбезопасности ГРАНОВСКИЙ 
                                                                                            Нач. 1-го отделения ОУРЗ ГУЛАГа 
                                                                                           лейтенант госбезопасности ЛЯМИН 

 
 

5 июня 1942 г. 
№ 42/42706 
 
ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1157. Л. 96. 
 
Впервые: Кригер, 1999. С. 178. 
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ДОВІДКА ПРО КІЛЬКІСТЬ  СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦІВ-НІМЦІВ, 
ВИСЕЛЕНИХ ЗА 1941 р. 

 
13 липня 1942 р.                                                                                                               

Сов[ершено] секретно 
 
По областям выселения 
 

СПРАВКА 
о выселении спецпереселенцев-немцев по областям, переселенных за 1941 год 

(за период с сентября 1941 г. по 1-е января 1942 года) 
 

Области выселения Количество 
выселенных 

Количество 
эшелонов 

Примечание 

Московская и г. Москва 
Тульская 
Ростовская 
Краснодарский край 
Орджоникидзевский край 
Кабардино-Балкарская 
Северо-Осетинская 
Дагестанская 
Горьковская 
Калмыцкая АССР 
Воронежская 
Куйбышевская 
Запорожская 
Ворошиловградская 
Сталинская УССР 
Днепропетровская 
Крымская АССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Азербайджанская ССР 
Сталинградская 
Саратовская 
Бывш.АССР Н.Поволжья 

8640 
2702 
38742 
37733 
99990 
5803 
2415 
7306 
3162 
5843 
5125 
8782 
31320 
12488 
35925 
3250 
1900 
20423 
212 
23593 
26245 
46706 
371164 

5 
1 
17 
15 
38 
3 
1 
3 
2 
4 
2 
4 
14 
4 
16 
1 
1 
12 
1 
12 
12 
22 
154 

 

Всего: 799459 344  
 
 

                                                Оперуполномоченный отдела спецпереселений НКВД СССР 
                                                                                 лейтенант госбезопасности МАРТЬЯНОВ 

 
«13» июля 1942 г. 
 
 
 
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д.83. Л. 203. Подлинник. 
Впервые: Депортации народов СССР, 1995. С. 203. № 54. 
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ПОСТАНОВА ДОКО № 2383сс «ПРО ДОДАТКОВУ  
МОБІЛІЗАЦІЮ НІМЦІВ ДЛЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР» 

 
7 жовтня 1942 р.                                                                                                            

Сов[ершено] секретно 
 

Государственный Комитет Обороны 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 2383сс 

 
от 7 октября 1942 года                                                                                                            Москва, Кремль 
 

О дополнительной мобилизации немцев 
для народного хозяйства СССР 

 
     В дополнение к постановлениям ГОКО №1123сс от 10 января 1942 года и № 1281сс от 14 февраля 
1942 года Государственный Комитет Обороны 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Дополнительно мобилизовать в рабочие колонны на все время войны всех немцев - мужчин в 
возрасте 15-16 лет и 51-55 включительно, годных к физическому труду, как переселенных из цен-
тральных областей СССР и республики Немцев Поволжья в пределы Казахской ССР и восточных 
областей РСФСР, так и проживающих в других областях, краях и республиках Советского Союза. 
     2. Одновременно провести мобилизацию в рабочие колонны на все время войны также женщин-
немок в возрасте от 16 до 45 лет включительно. 
     Освободить от мобилизации женщин-немок беременных и имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
     3. Имеющиеся дети старше 3-летнего возраста передаются на воспитание остальным членам дан-
ной семьи. При отсутствии других членов семьи, кроме мобилизуемых, дети передаются на воспита-
ние ближайшим родственникам или немецким колхозам. 
     Обязать местные Советы депутатов трудящихся принять меры к устройству остающихся без роди-
телей детей мобилизуемых немцев. 
     4. Проведение мобилизации немцев возложить на НКО и НКВД с привлечением местных органов 
Советской власти. 
     К мобилизации немцев приступить немедленно и закончить в месячный срок. 
     5. Обязать всех мобилизованных немцев явиться на сборные пункты в исправной зимней одежде с 
запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продоволь-
ствия. 
     6. Установить уголовную ответственность немцев как за неявку по мобилизации на призывные или 
сборные пункты, так и за самовольное оставление работы или дезертирство из рабочих колонн – по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.ХІІ-1941 г. «Об ответственности рабочих и служа-
щих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». 
     7. Мобилизованных в порядке настоящего постановления немцев - мужчин направить для работы 
на предприятия трестов «Челябуголь» и «Карагандауголь» Наркомугля. 
     Мобилизованных женщин-немок направить на предприятия Наркомнефти по разверстке Наркома-
та. 
     8. Обязать НКПС (тов. КОВАЛЕВА) и Управление военных сообщений НКО (тов. ХРУЛЕВА) 
обеспечить перевозки мобилизованных немцев по заявкам НКО и НКВД. 
     9. Обязать Наркомнефть СССР и Наркомуголь СССР обеспечить прием, размещение и рациональ-
ное использование направляемой рабочей силы из мобилизованных немцев. 
     Расходы, связанные с мобилизацией и перевозкой мобилизованных к месту назначения, отнести за 
счет смет Наркомугля и Наркомнефти. 
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     10. Обязать Наркомторг СССР (тов. ЛЮБИМОВА) обеспечить продовольственное снабжение мо-
билизованных в пути. 
     11. НКВД СССР и НКО доложить Государственному Комитету Обороны об итогах мобилизации 
немцев и о количестве направленных немцев по предприятиям Наркомугля и Наркомнефти. 
 

                                                              Председатель Государственного Комитета Обороны 
                                                                                                                                  И. СТАЛИН 

 
 
     Выписки посланы: т.т. Молотову, Берия, Щаденко, Жукову, Чадаеву – все; местным партийным и советским организа-
циям – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10; Рычкову, Бочкову – 6; Седину, Вахрушеву – 7,9; Хрулеву, Ковалеву (НКО), Помазневу – 8; 
Любимову – 10. Рычкову – все. 
     12 ак. 
 
     РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д.61. Л. 138-140. Копия (на бланке ГОКО и с круглой печатью Протокольной части ГОКО). 
     Впервые: История Российских немцев…, 1993. С. 172-173. 
 
 
     Отвечая на вопросы региональных УНКВД относительно реализации этого постановления ГОКО 
зам. наркома НКВД С.Н.Круглов испрашивал 21.10.1942 согласия наркома со следующими тезисами: 
мобилизации подлежат – немцы-трудпоселенцы, высланные на Урал в начале 1930-х гг., а также нем-
цы, высланные из Ленинграда в 1935 г.; мобилизации не подлежат – русские женщины, состоящие в 
браке с немцами, немецкие женщины, состоящие в браке с русскими-красноармейцами, немецкие 
женщины, имеющие не менее трех детей, при отсутствии других членов семьи, могущих содержать 
детей (передача детей на иждивение колхозов и совхозов нецелесообразна). Вопросы мобилизации 
немцев-специалистов надлежало решать индивидуально (Бугай, 1998. С. 45-46. Со ссылкой: ГАРФ. Ф. 
Р-9479. Оп. 1. Д. 110. Л. 95-96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Акт смерті в трудармії. 
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ПОСТАНОВА ДОКО № 3960сс 

«ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ ВИСЕЛЕНОГО НІМЕЦЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ У ТРУДОВУ АРМІЮ» 

 
19 серпня 1943 р. 
 

Государственный Комитет Обороны 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 3960сс 

 
от 19 августа 1943 г.                                                                                                                 Москва, Кремль 
 

«О мобилизации выселенного немецкого населения в трудовую армию». 
 
     В целях обеспечения угледобычи в 3-м и 4-м кварталах 1943 года Государственный Комитет Обо-
роны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Обязать НКВД СССР (тов. БЕРИЯ): 
     а) передать из лагерей и колоний НКВД СССР в течение августа с.г. в угольную промышленность 
11 тыс. человек, в том числе: 
     спецконтингентов-окруженцев – 5 тыс. чел. 
     из числа заключенных, осужденных на срок до 2-х лет – 6 тыс. чел. 
     с последующим их освобождением и закреплением для работы в угольной промышленности; 
     б) мобилизовать и направить в угольную промышленность из числа труд и спецпереселенцев – 7 
тыс. человек, в соответствии с разверсткой по областям, согласно приложению*; 
     в) мобилизовать и направить в угольную промышленность немцев и немок 7 тыс. человек в преде-
лах Казахской ССР, Алтайского и Красноярского краев, Омской, Новосибирской и Кемеровской об-
ластей в соответствии с постановлением ГОКО 1123сс от 10.1.1942 г. и № 2383 от 7.Х.42 г.** 
     Расходы по мобилизации и перевозкам направляемых Наркомвнуделом мобилизованных, заклю-
ченных и спецконтингентов, а также их питание в пути отнести за счет средств Наркомугля. 
     2. Обязать Наркомуголь (тов. ВАХРУШЕВА) немедленно провести мероприятия, обеспечивающие 
прием, размещение и организацию трудового использования направляемых Наркомвнуделом контин-
гентов. 
     3. Обязать НКПС (тов. КАГАНОВИЧА) предоставить в августе и сентябре Наркомвнуделу по его 
заявкам оборудованные эшелоны для перевозки 25 тысяч человек мобилизованных и спецконтинген-
тов. 
     4. Обязать Наркомторг СССР (тов. ЛЮБИМОВА) выделить Наркомуглю для мобилизуемых 25 
тысяч человек на путь следования продовольствия по установленным для рабочих нормам из расчета 
в среднем на 15 суток. 
 

                                                              Председатель Государственного Комитета Обороны 
                                                                                                                                  И. СТАЛИН 

 
 
 
 

     Послано: т.т. Молотову, Берия, Вознесенскому, Вахрушеву, Швернику, Погребному, Чадаеву – все; обкомам, крайко-
мам, ЦК, облисполкомам, крайисполкомам и СНК – соотв.; Кагановичу, Измайлову, Голубеву – 3; Любимому – 3,4. 
 
     РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 146. Л. 108-109. Копия (на бланке ГОКО и с круглой печатью Протокольной части ГОКО). 
     Впервые: Neues Leben. 26.08.1992. № 35 (5526). Публикация Н.Ф. Бугая. 
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     История российских немцев…, 1993. С. 173-175, вместе с приложением: «Разнарядка на мобилизацию трудпоселенцев 
(бывших кулаков) и ссыльнопоселенцев в угольную промышленность из числа работающих в сельском хозяйстве, промы-
словых артелях, госучреждениях и предприятиях необоронного значения». 
     Бугай, 1998. С. 47-48. № 25, с указанием другого источника: Архив ВС РФ. Ф. 22. Оп. 1. Д. 205. Л. 168-170. 
 
     * Не публикуется. 
     ** В связи с исполнением этого постановления ГУЛАГ предложил вместо 7 тыс. немцев и немок мобилизовать 15 тыс., 
в том числе 9800 женщин. Дополнительные 6 тыс. чел. направлялись при этом в распоряжение Наркомугля в Воркуте и 2 
тыс. – в распоряжение танковой промышленности (см. письмо нач. ГУЛАГа В.Г. Наседкина врид. Нач. Мобуправления 
НКО СССР полковнику Силину от 27.08.1943 – Бугай, 1998. С. 42. Со ссылкой: ГАРФ. Ф. р-9479. Оп. 1. Д. 110. Л. 127). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постанова державного комітету оборони. 
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ПОСТАНОВА РНК СРСР № 35 
«ПРО ПРАВОВИЙ СТАН СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» 

 
8 січня 1945 р. 
 

Совет Народных Комиссаров СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 

 
Москва, Кремль                                                                                                                   от 8 января 1945 г. 

 
О правовом положении спецпереселенцев 

 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
     1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ограничений, пре-
дусмотренных настоящим Постановленим. 
     2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-полезным трудом. 
     В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с органами НКВД органи-
зуют трудовое устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в промышленных предприятиях, 
на стройках, хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях. 
     За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к ответственности в соответс-
твии с существующими законами. 
     3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлу-
чаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной спецкомендатурой. Самовольная отлу-
чка за пределы расселения обслуживаемой спецкомендатуры рассматривается как побег и влечет за 
собой ответственность в уголовном порядке. 
     4. Спецпереселенцы – главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 3-дневный срок сообщать 
в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, 
смерть члена семьи, побег и т.д.). 
     5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и общественный 
порядок в местах расселения и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД. 
     За нарушение режима и общественного порядка в местах расселения спецпереселенцы подвергаю-
тся административному взысканию в виде штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток. 
 

                                             Зам. председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
                                                                                                                            В. МОЛОТОВ 

                                       Управляющий делами Совета Народних Комиссаров Союза ССР 
                                                                                                                                Я. ЧАДАЕВ 

 
 
 
 

 
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 47а. Д. 3205. Л. 13-14. Копия (с круглой печатью Протокольной части Управле-
ния делами СНК Союза ССР). 
Впервые: Депортація народов СССР, 1992. С. 76-77. № 17. 
Бугай, 1994 (в). С. 49-50. Со ссылкой: ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 213. Л. 1. 
Бугай, Коционис, 1999. С. 92. Со ссылкой: ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 263. Л. 1. 
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     Розділ II 

 

З  ПОЛОНУ  
ЗАБУТТЯ  

 
 

 
 

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ  
ПРО ТИХ, 

ХТО НЕ СКОРЯВСЯ 
РЕЖИМУ 

 
 
 
 
 
 
 

Свідчення жертв і самовидців 
трагічних подій 



           
   

Обласна  наукова   бібліотека ім. М. Горького 
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I.Ю. КОЛОМОЙЦЕВ  
 
 

УКРАЇНСЬКI НIМЦI: ПРОЩАННЯ НА АЙДАРI 
  
Новi сторiнки в iсторiї нiмецьких переселенцiв у наших краях вiдкрилися  в 

дев'яностих роках, iз здобуттям Україною незалежностi. З дозволу уряду деякi нiмцi почали 
повертатися в пiвденнi областi країни i за допомогою Нiмеччини  зводити тут для себе 
житло.        

До кiнця серпня 1941 року нiмецькi колонiї iснували й у нашiй областi.  Так, мiж 
селами Весела Гора i Христове, що на територiї нинiшнього  Слов'яносербського району, 
лежали землi сiл-колонiй № 1 i № 2, в яких жили  виключно нiмцi. Кожна родина мала по 
кiлька пар коней, корiв, бикiв,  рiзноманiтну домашню птицю, земельний надiл у 2-3 
гектари. Ретельно й вчасно  оброблюванi лани, городи, сади радували рясними врожаями. 
Пiсля жнив залишали  на кожного працюючого й утриманця по 17 - 20 пудiв хлiба. Решту 
вiдправляли за  кордон.        

Жили в добротних будинках, мiж ними не зводили нiяких огорож. Було  
побудовано просторе примiщення школи. Учителiв виписували з Нiмеччини.        

На чолi сiл перебували досвiдченi, шанованi лiтнi люди, що обиралися на  
загальних зборах. Вони й стежили за порядком. Керувати їм було легко,  оскiльки люди 
безперечно пiдкорялися правилам спільного життя, нiяких  серйозних непорозумiнь промiж 
ними не виникало.        

Коли в 1918 роцi в Нiмеччинi сталася революцiя, нiмцi з сiл № 1 i № 2  повернулися 
на Батькiвщину. Вони нiби вiдчували, що при новiй владi в Українi їх привiльному життю 
буде покладено край. Характерна деталь: своє  майно – будинки, господарськi споруди, 
сади, городи – вони залишили в  iдеальному порядку.        

Виїхали, однак, не всi. Залишилися 
два села в Новоайдарському районi –  
Бауергейм i Арбайтергейм (Селянський Дiм 
i Робiтничий Дiм). Коли почалася  
колективiзацiя, жителi Бауергейма дружно 
вступили до колгоспу.        

У 1936 - 1941 роках я працював у 
школi цього села. Життя його мешканцiв  
проходило на моїх очах.        

Подальшу свою розповiдь хочу 
продовжити перекладом моєї публiкацiї,  
вмiщеної 16 серпня 1989 року в газетi 
«Нойєс Лебен» («Нове життя»), що  видавалася 
в той час у колишнiй Нiмецькiй Демокра-
тичнiй Республiцi.        

 
       "Восени 1936 р. я приїхав до 

села Штормове. За три кiлометри вiд нього  
було нiмецьке село Бауергейм. На районнiй 

учительськiй конференцiї я познайомився з радянськими нiмецькими вчителями Вертма-
ном, Крампiцем, Кафтаном, Гiртфельдом та iншими. У Бауергеймi був колгосп «Роте 
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Октобер» («Червоний Жовтень»), який У районi завжди посiдав перші мiсця за основними  
економiчними показниками. Усi поставки трудiвники господарства виконували вчасно. 
Колгоспники тримали худобу, свиней i птицю. Iван Iванович Гаак, голова колгоспу, пiдтри-
мував усi сiм'ї, якi бажали створити своє пiдсобне  господарство.    

         Нiмцi жили дружно. Це були стараннi люди, якi любили і працю, і вiдпочинок. 
У клубi часто влаштовувалися  вечори танцiв, грали на скрипках та  iнших iнструментах. На 
вулицях, у магазинi, у клубi лунала переважно нiмецька  мова.        

Життя Бауергейма було добре органiзоване. Була тут семирiчна школа  iм. Ернста 
Тельмана. А в лютому 1937 року прийшла в село бiда. Несподiвано для всiх були арешто-
ванi вчителi Вертман i Крампiц. Одного вечора їх викликали  до сiльської Ради i заявили: 
"Ви арештованi". Причин арешту не з'ясували. Дозволили тiльки сходити додому, щоб по-
прощатися з сiм'ями. Крампiц пiшов додому, а Вертман, щоб не налякати своїх рiдних, зали-
шився в сiльрадi.  Невдовзi їх кудись повезли. Обидва вони були дуже добрими вчителями. 
Вертман викладав нiмецьку,  росiйську й українську мови, Крампiц – фiзику й математику.        

У наступнi днi були арештованi ще кiлька жителiв Бауергейма. Усього забрали 
понад 40 чоловiк. Нещастя прийшло в багато родин.        

У школi став вiдчуватися брак вчителiв. Почали шукати нових. У вiдповiдностi з 
рiшенням районного вiддiлу народної освiти я мав працювати там за сумiсництвом. У Што-
рмовому я викладав iсторiю й нiмецьку мову, в  Бауергеймi – росiйську й українську мови, а 
потiм ще й iсторiю, i  Конституцiю СРСР. У той час у мене було 12 урокiв щодня.        

Незабаром (у 1938 роцi, якщо менi не зраджує пам'ять) до Бауергейма  приїхав 
Володимир Якович Шиль. Вiн став заступником директора школи з  навчальної частини й 
одночасно викладав математику й географiю. Директором школи був Якiв Iванович 
Гiртфельд, його дружина – учителька. Вони працювали в Бауергеймi пiсля закiнчення в 
Одесi Нiмецького педагогiчного iнституту.        

Щоб краще вивчити нiмецьку мову, я переїхав з Штормового у Бауергейм.  
Винаймав кiмнату у великому будинку колгоспного табельника Мааса, який жив з  
дружиною й дочкою Олею. Оля навчалася в сьомому класi.        

З першого ж дня я вiдчув привiтнiсть цiєї сiм'ї. Пiсля урокiв прийшов  до них. На 
мене вже чекали. Ми пообiдали й домовилися про оплату за  проживання. Менi було добре, 
як вдома.        

Та от i в цю сiм'ю прийшло велике горе. Коли в один з днiв повернувся з  роботи, 
побачив, що фрау Маас i Оля плачуть. Господаря сiм'ї арештували. У будинку провели 
обшук. Перегорнули все догори дном, але нiчого пiдозрiлого  не знайшли. Та це вже не 
мало значення.        

Усi ми були приголомшенi. Приходили сусiди, висловлювали спiвчуття,  плакали. 
Я дуже переживав за Олю, яка втратила батька. Наступного ранку ми  пiшли до школи 
разом. Увесь день Оля сидiла тихо й тiльки плакала.  Однокласники вже знали про її горе.        

Тодi ж були арештованi батьки багатьох iнших учнiв.        
У Бауергеймi стало тривожно. Усiх охопили гiркi передчуття. Робота стала  не в 

радiсть. Тiльки одна думка мучила людей: чому забрали їх рiдних?  Працiвники НКВС 
арештовували, але не давали роз'яснень. Менi було боляче дивитися на учнiв, приголомшених 
горем.        

У 1938 роцi перед початком навчального року до Бауергейма приїхало  начальство 
з райцентру й на колгоспних зборах оголосило, що з 1 вересня  всi предмети в школi мають 
викладатися лише росiйською мовою. Нiмцi були збентеженi. На зборах вони сидiли 
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мовчки. Кожен розумiв: робиться щось  ненормальне. Мовчки, настороженими розходилися 
люди по домiвках.        

Почався навчальний рiк. Уроки проходили дуже важко. Адже учнi молодших  
класiв росiйською мовою не володiли зовсiм. Тому спочатку потоібно було домогтися,  щоб 
вони вивчили росiйськi слова, а потiм пояснювати матерiал. У старших  класах було трохи 
легше: там учнi володiли росiйською мовою.        

У тривожнiй обстановцi почався навчальний рiк у 1941 роцi. Фашистськi  вiйська 
перебували в безпосереднiй близькостi вiд Луганської областi. I от 21 вересня нiмцям 
сказали, що вони мають готуватися до евакуацiї з Бауергейма. Усiм нам цей наказ здався 
несправедливим i абсурдним. Я нiколи  не чув вiд жителiв села негативних вiдгукiв, 
обурень з приводу дiй радянської  влади. Встановлення фашистської диктатури в Нiмеччинi 
українськi нiмцi  сприйняли з рiзким осудом. Вони одразу ж зрозумiли, що фашизм 
обернеться  вiйною.        

I от почалася евакуацiя. Кожному дозволялося взяти з собою лише кiлька  
кiлограмiв продуктiв. Я з сумом попрощався з своїми нiмецькими друзями. Не мiг позбутися 
гiрких передчуттiв. Багато жiнок плакали. Нiхто не знав, куди  їх повезуть. На станцiї 
Штормове нiмцiв посадили в товарнi вагони. Потяг  рушив у схiдному напрямку. Тiльки 
пiсля закiнчення вiйни я дiзнався, що їх  повезли до Казахстану.        

У 1984 роцi я побував у Штормовому, де живуть зараз деякi нiмецькi сiм'ї  з 
колишнього Бауергейма. Менi пощастило з ними познайомитися. Зокрема, з членами сiм'ї 
Штраумпф. У Бауергеймi в мене була учениця Марiя Штраумпф.  Спiвбесiдники виявилися 
просто її однофамiльцями. Це були молодi люди, вони  мене теж не знали. На щастя, у сiм'ї 
була ще й бабуся, що на старiй фотографiї  (1938 року), яку я їй показав, пiзнала мене й 
iнших учителiв школи.        

Це фото я надсилаю в газету й прошу його надрукувати. Можливо, зображенi  на 
ньому вчителi Бауергеймської школи вiдгукнуться...        

Я часто згадую Iвана Люфта, Олю Маас, Марiю Штраумпф, Олександра Фiшбуха,  
брата й сестру Гаак, дiтей голови колгоспу, багатьох iнших своїх учнiв. Для мене була 
велика радiсть одержати вiд них листи..."   

Пiсля публiкацiї цiєї моєї статтi в газетi «Нойєс Лебен» менi почали  писати мої 
учнi i їх батьки, iншi колишнi жителi Бауергейма й Арбайтергейма.  Не можна без 
хвилювання читати цi листи. Скiльки хороших, чесних, невинних  людей загинуло під час 
евакуацiї, у таборах за колючим дротом!        

Уже згадуваний вище В.Я.Шиль надiслав листа з Кокчетавської областi  
Казахстану. Описав подiї майже пiввiкової давнини. Наведу виписку:        

«Бауергейм. Ворошиловград. Кiлька днiв провели на лавах стадiону.  Невiдомiсть. 
Чутки. Уночi перший нiмецький лiтак. Зенiтки. У мiстi панiка.  Вдень розмiстилися в 
ешелонi, вночi вiдправка. Через розбитi станцiї – на  схiд. У Свердловську востаннє 
годували. Далi залiзницi немає, станцiя –  один вагон. Нiч. Стоїмо. На вулицi матерна лайка. 
Бiля вагона – охорона.  Ранок: вiйськовi у плащ-палатках. У всiх гвинтiвки, на поводках 
вiвчарки.  Маршем по чотирi на нове мiсце мешкання. Дротянi загородження, по кутах –  
охорона, болото, снiг, дошкульний вiтер. Звертання: гад, сволота, фашистська  пика. Серед 
нас знані люди: вченi, хiрурги, iнженери...»        

I далi: «Щодня по 50 трупiв. Опису не пiддається. У таборах у живих  залишався 
один з чотирьох. Одним з них виявився я».        
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Мiй знайомий з Арбайтергейма Якiв Карлович Котке, написав з Челябiнська: «У 
Краснопартизанську в трудармiї працювали 83 особи. З них тiльки дев'ять  лишилися 
живими».        

Колишня учениця Ельфрiда Фетц (уроджена Цимпфер) вiдгукнулася аж з  
Австралiї. Запитала у своєму листi: «Що сталося з Бауергеймом? Чи  повертаються туди 
старi мешканцi?»        

Я вiдповiв, що Бауергейм перейменували в село Переможне i що деякi  нiмцi 
повернулися, але спорудили будинки в сусiдньому Штормовому.        

У тому ж листi Е. Фетц розповiла про все своє життя пiсля нашого прощання  в 
Бауергеймi. У 1953 роцi разом з чоловiком, українським нiмцем з Волинi,  вона поїхала в 
далеку Австралiю. Зараз обоє вони на пенсiї, мають свiй  будинок, сад i сiмох онукiв. 
Закiнчила листа Ельфрiда так: «Я сподiваюсь,  що ви одержите мого листа, i я вiд вас що-
небудь почую. Чекатиму вiд вас  листiв мовою, якою ми користувалися з вами майже 
шiстдесят рокiв тому в  нашому Бауергеймi».        

Вiдтодi ми з Ельфрiдою постiйно листуємося. Так само, як i з Антонiною  Вейнгарт, 
яка довгий час жила в Пермi, а нещодавно  повернулася до Нiмеччини, оселилася в 
Гамбургу.  

Наведу уривки з двох її листiв:        
 
«Здрастуйте, Iване Юхимовичу!        
З великим задоволенням i хвилюванням прочитала Вашу статтю в газетi  «Нойєс 

Лебен». Я Вам дуже вдячна. Вдячна за те, що ви не забули, пригадали  роки спільної 
роботи, згадали Емiля Карловича Вертмана, нашого друга  Гельмута Вiльгельмовича 
Крампiца. Дуже боляче, що їх так рано прибрали з  життя. На мiй запит з Луганської областi 
повiдомили, що вони були засудженi  до вищої мiри покарання. Спитати, за що? Де була 
справедливiсть? Дуже  боляче й сьогоднi, через 52 роки. Нiмцiв з Айдару вивезли до 
Казахстану й Сибiру. Нас привезли в Пiвнiчний Казахстан у брудних товарних вагонах. У  
дорозi були майже мiсяць. Багато хто, особливо дiти, хворiли, до мiсця  доїхали не всi. У 
Казахстанi анi квартирою, анi роботою не забезпечили. Так само, як i продуктами 
харчування. Як пiд час вiйни, так i довгi роки пiсля  неї нас тримали пiд комендантським 
наглядом. Ми не мали права сходити в сусiднє село, вчитися у вищих навчальних закладах, 
зазнавали дискримiнацiї  практично в усiх сферах життя.        

Ми потрапили в нiмецьке село (Кокчетавська область), менi пощастило  
влаштуватися секретарем сiльради. Вдячна тим людям, якi мене облаштували,  у мене була 
можливiсть прогодувати сiм'ю (троє дiтлахiв та мама). Було дуже  важко, але ми вижили. А 
з часом усi мої дiти здобули вищу освiту (iнженер,  вiйськовий лiкар, вчителька). З 1975 
року мешкаємо в Пермi. Чоловiк помер у  1986 роцi, я зараз живу з дочкою. Живеться нам 
непогано.  

З повагою А. Вейнгарт».        
 
Другий лист надiйшов через чотири роки, у листопадi 1993-го. 
      
«Здрастуйте, дорогий Iване Юхимовичу! 
Привiт з далекої Нiмеччини! 
13 червня я поїхала з Пермi. У перший табiр нас привезли 17 червня –  курортна 

мiсцевiсть на березi Балтiйського моря, мiсто Шенберг. Три тижнi ми там жили, нас 
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годували. До Гамбурга приїхали 8 липня, перебуваємо тут у  таборi. Тут переселенцiв 
тримають до одержання житла. З житлом дуже важко,  довго доводиться чекати. Тут ми 
самi харчуємося, магазини багатi на продукти й товари, але все дуже дорого. Дороге й 
житло. За двокiмнатну квартиру треба  щомiсяця сплачувати 800 марок. Це дуже дорого. До 
нарахування пенсiї я  одержую щомiсяця 713 марок, дочка на себе 830 марок, на дiтей – 300 
марок.  Зять навчається, пiсля чого (через шiсть мiсяцiв) має знайти роботу. Знайти  роботу 
дуже важко, велике безробiття. Диплом зятя (технiчний) тут визнали, а  диплом дочки не 
визнають. Вона закiнчила Пермський унiверситет – учителька  нiмецької мови. Їй дуже 
важко буде знайти роботу. Освiта тут не на такому рiвнi, як у Росiї. Онука вчилася в Пермi у  
першому класi, тут ходить у третiй i цiлком встигає. 

Антонiна». 
 
Йдуть i йдуть до мене листи з рiзних країн. I з ними повертається в моє серце 

Бауергейм. Таким, яким запам'ятав його в кiнцi тридцятих рокiв. З його  щасливим смiхом i 
... гiркими сльозами. 
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Анна Мунш

 
Олена КОПТЄВА, 

 Анна МУНШ. 
 

Є ТІЛЬКИ ПАМ’ЯТЬ... 
 

Історія родини німецьких поселенців Кнорр з села Верхньотузлове, 
розказана предками й записана сучасниками 

 
Які сили повертають людей до місць колишнього 

проживання – ностальгія, почуття недомовленості? А 
може, бажання побачити те, що стає визначальним у 
сприйнятті життя представниками наступних поколінь? 
Або просто хочеться вдихнути те повітря? Відповісти на 
ці питання можуть ті, хто пережив подібні моменти в 
своєму житті, а ще краще – мав можливість їх реалізувати. 

Завдяки Інтернету, до редакції «Нашої газети» 
(видання Луганської обласної ради) звернулася 
громадянка Німеччини, а раніше – мешканка Казахстану 
Анна Мунш, яка розповіла історію своєї родини, пов'язану 
з нашим краєм, а саме з селом Верхньотузлове 
Новоборовицької сільради м. Свердловська – до 1915 року 
це була колонія Грюнталь. Тут з початку XX століття 
проживали її рідні, німці за національністю. Нелегка їм 

випала доля: у 37-му році чоловіки були розстріляні, ув’язнені в тюрми або відправлені в 
табори ГУЛАГу. Жінок з дітьми заслали в Казахстан. Багато хто помер у дорозі або від 
голоду вже в Казахстані. З таборів майже ніхто не повернувся... 

 Анна Мунш (в дівоцтві Кнорр) народилася в Казахстані, куди в числі інших 
німецьких сімей була вислана її бабуся з двома дітьми. Тут вона виросла, здобула освіту, 
створила свою сім'ю. І ось уже дванадцять років живе в Німеччині. 

Приблизно рік тому Анна Леонідівна вирішила відтворити на папері історію роду 
Кнорр, який налічує близько 250 років, систематизувавши відомі їй свідчення, записавши 
спогади, які чула від бабусі, і розповіді ще живої та здорової нині тітки. Поступово дійшла 
висновку, що матеріалу набирається на повноцінну книгу, слід лише емоційні розповіді 
рідних підкріпити офіційними відомостями з архівів. 

По крихтах збирала Анна дані з історичних статей, дисертацій, указів і документів, 
а також з архівів різних регіонів і церковних книг тих населених пунктів, де предки жили q 
створювали дочірні колонії. На запити, що вона розсилала,  відгукнулися співробітники 
Державного архіву Луганської області, Ровеньківського райвійськкомату, Луганського 
обласного військкомату, меморіального комплексу «Музей Великої Вітчизняної війни 1941 
– 1945 рр..» e Києві, Подільського військового архіву Міноборони РФ. Правда, громадянці 
Німеччини доводилося часом нервувати через наші бюрократичні зволікання. Чи жарт, 
довідки з архівів надходили через три-чотири місяці, та й суми для їх легалізації були 
шокуючі. Але Анна надії не втрачала, продовжувала писати й чекати. Її наполегливістю 
можна тільки захоплюватися! 
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 Ще один величезний пласт інформації – це опис «розквіту та занепаду» життя 
німців-колоністів за радянської влади, що ґрунтуються на свідченнях живих учасників тих 
подій: «За їх допомогою я сподіваюся зберегти й передати своїм нащадкам пам'ять про 
наших дідів, батьків і близьких родичів. Можливо, ця книга залишиться єдиною сполучною 
ланкою в ланцюгу: предки – я – майбутні покоління. До того ж дуже хотілося відновити 
справедливість щодо своїх рідних, репресованих у 30-ті роки минулого століття. Адже моє 
покоління - це вже онуки ворогів народу... ». 

Так історія великої країни відбилася на долі одного роду, однієї сім'ї, і з'явилася 
книга Анни Мунш «У полум'ї долі», зараз вона готується до друку. Автор люб'язно надала 
нам глави з неї для друку. 

  
 
 

Мирне життя 
Головний герой оповідання Йоганн Генріхович Кнорр (1865 – 1943), який 

доводився праправнуком Георгію і Сюзанні Кнорр – тим, хто колись першими залишили 
Німеччину і переїхали в царську Росію. Він же доводився прапрадідом тим, хто вже в кінці 
ХХ століття останніми з родини Кнорр залишили Росію й повернулися в Німеччину. На 
долю цієї людини випали й найкращі роки життя німців у царській Русі, і найважчі роки 
лихоліття, тобто від життя в райському куточку до голодної смерті в пеклі за життя. 

 
...У 1905 році Іван Кнорр (так його стали звати в Росії, і це ж ім'я було надряпано на 

його дерев'яному могильному хресті після смерті) разом з батьком і сім'ями Вагнер, 
Оборовських, Ольденбергер, Шек заснували нову колонію Грюнталь в Ровеньківському 
районі нашої області. На той час на обійсті родини було від 8 до 10 коней, до десяти корів, 
вози, плуги та інший великий інвентар. Крім того, уже тоді в них була своя парова 
молотарка. Але головним багатством у родині були, звичайно ж, улюблені діти: п'ятеро 
синів і три дочки. Усі допомагали дорослим у будинку й по господарству. І це була не 
примха батьків, а проста життєва необхідність. 

Час пролетів швидко, і ось уже на виданні дочки, сини привели додому 
наречених. Оскільки дозволу на купівлю нових земель поки ще не було, то знайшли вихід – 
до батьківського дому прибудували нові кімнати. До 1920 року під одним дахом жили шість 
сімей, загалом двадцятеро чоловік. А ще через десять років у родині з’явилося десятеро 
онуків, і всі, як і раніше, проживали в одному будинку, який тепер уже займав півкварталу в 
центрі села. Разом з будинком росли і сад, і город, і кількість худоби на подвір'ї, комори для 
зерна та прибудови для худоби та птиці. Кожен у будинку знав свою роботу. Сини від зорі 
до зорі працювали в полі - орали, сіяли, збирали зерно. Жінки виконували хатню роботу: 
хтось прав на всіх, хтось няньчив дітей, хтось працював у саду, який займав величезну 
територію й починався одразу за будинком. Кожен член великої селянської сім'ї знав свої 
обов'язки й кожен знав, що в жодному разі не можна сказати й слова всуперек батькові та 
матері. 

У колонії Грюнталь садиба діда Івана вважалася зразковою. Вона виглядала так, 
немов тут живе дуже заможне сімейство, але насправді за його стінами жила звичайна 
рядова родина. У таких же будинках жили й інші родичі, у всіх були такі ж подвір'я і 
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приблизно такий же достаток. Німці будували будинки на високих фундаментах, з 
підвалами зі сходами та черепичними дахами. 

 До 1930 року в країні проводилася колективізація шляхом жорсткого 
адміністративного тиску. Розкуркулювали тоді і росіян, і українців, і представників інших 
національностей, але тому що заможних німецьких господарств було в кілька разів більше, 
то й виходить, що розкуркулили всіх представників працелюбної нації, у тому числі й діда 
Івана. 

Одним із перших у Ровеньківському районі на базі німецької колонії Грюнталь був 
організований колгосп «Роте Фане». І так сталося, що наймолодший син Адам Кнорр стояв 
біля витоків його створення. Працюючи в сільській раді, саме він разом з уповноваженими з 
району займався організацією свого колгоспу, і саме він розкуркулив своїх батьків. Одного 
разу вночі він приїхав за ними й вивіз їх на станцію Должанська (нині місто Свердловськ) 
до батьків дружини. У них вони ховались півроку, а коли пристрасті вщухли, він їх знову 
привіз до Верхньотузлова, але вже в будинок до їхньої дочки Анни. Батьки на нього образу 
не тримали, розуміли, що в країні настали інші часи й  були вдячні, що він врятував їх від 
заслання до Сибіру. Адже ті, хто потрапив разом з ними під розкуркулювання, були вислані 
на Північ, де, швидше за все, загинули в перший же рік. 

 А у величезному будинку діда Івана незабаром розташувалися сільська рада, 
школа й лікарня. Поля були віддані колгоспу разом з технікою, за роги повели худобу на 
колгоспну ферму. 

  
Репресії 

 На цьому випробування для німців-колоністів не закінчилися. Настав 1937 рік. 
Величезна, невситима машина репресій усе більше й більше набирала обертів. У неї 
вкидали нові сотні, тисячі жертв, а вона їх ламала і перемелювала, немов м'ясорубка. Німців 
(у більшості своїй вони були всього лише простими колгоспниками й мали тільки 
початкову освіту) розстрілювали не за національною ознакою, а лише тільки тому, що 
вождям з Кремля всюди ввижалися вороги й контрреволюціонери. 

Не обійшла біда й сім'ю діда Івана: у 1937-38 роках розстріляли його синів Філіппа, 
Івана й зятя Кіндрата. У 1941 році по 10 років отримали син Валентин і ще один зять 
Філіпп. Овдовіли жінки сім'ї Кнорр, напівсиротами залишились малі діти, але не було 
похорон у будинку, як і не додавалися могили на сільському кладовищі. Після страти не 
було точного дня смерті, не було останніх слів. Була тільки порожнеча ... 

 Ще довгий час рідні нічого не знали про долю чоловіків. Близько чотирьох років 
дружини й матері ходили просити побачення, але їм його не надавали, тільки охоче брали 
передачі. Передачі для людей, яких уже давно не було серед живих. 

Де було брати сили матерям, вдовам, дітям, щоб не збожеволіти від нелюдських 
знущань над сім'ями? Як продовжували жити ті, у кого забрали все? Як жили ті, кого 
вважали «ворогами народу»? Напевно, відповісти на ці питання зможе тільки той, хто 
пережив усе це. 

Про те, яким в серпні 1937 року запам'ятався арешт Адама Валентиновича Кнорра 
(онука діда Івана) його трирічному синові Лео, читаємо в книзі: 

  «Батько міцно притиснув мене до себе й тихо заплакав. Він не хотів випускати 
мене зі своїх рук, але чекісти підганяли. Його квапили, але він не хотів виходити зі свого 
будинку, ніби знав, що більше ніколи не переступить його поріг. Я пам'ятаю, як мене 
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вирвали з його рук, а потім зігнули батька майже до підлоги, вивернувши назад руки, і 
вивели на вулицю. Біля воріт стояв «воронок», в який його запхали й повезли. Мама злягла 
після тієї страшної ночі на кілька тижнів, ми думали, що вона не оговтається від цього 
удару». 

 Адама відправили по етапу на довгі десять років на лісоповали Кемеровської 
області, і він більше ніколи не зайде у свій дім у Верхньотузловому, не пройде по своєму 
селу й не окине поглядом хлібні поля, на яких проливав сто потів на благо свого колгоспу 
та країни, яку любив і вважав своєю Батьківщиною. На руках його дружини Лізи 
залишилися трирічний Лео і семирічна Фріда. Уже через кілька років його сім'ю з тисячами 
інших змусять покинути свої будинки й відправлять у чужі краї за п'ять тисяч кілометрів від 
рідних місць. На довгі сорок років вони будуть позбавлені права просто відвідати своє рідне 
село... 

 «Мій дід відсидів десять років, як він говорив, від дзвінка до дзвінка в тюрмі 
Кемеровської області, - згадує Анна Леонідівна. - Як і інших, після смерті Сталіна, його 
реабілітують, але, на жаль, держава зробить це так тихо й непомітно, що навіть той, кого 
реабілітували, не дізнається про це за життя. У 2010 році я знайшла його ім'я в книзі пам'яті 
жертв політичних репресій у Луганській області». 

У числі заарештованих був ще один син діда Івана – Адам, 1905 року 
народження. Саме той, який працював секретарем у сільській раді і стояв біля витоків 
створення колгоспу. Але й це не врятувало. Його відправили в Челябінську область 
поневірятися по таборах НКВС, а дружину з дітьми депортували в Семипалатинську 
область. До речі, це єдина сім’я з великого роду Кнорр, яка возз'єдналася після 
спецкомендатури й змогла виїхати додому в Україну. Уже за радянських часів Адам 
Іванович працював директором школи в Свердловську, тому що був учителем за освітою – 
до війни закінчив Новочеркаський педагогічний інститут. 

 На початок Великої Вітчизняної війни в селі Верхньотузлове залишалося всього 
кілька чоловіків, серед них – Валентин Іванович Кнорр. У 1941 році йому було 48 
років. Його заарештували вночі. «Дайте мені в руки зброю, я принесу на фронті більше 
користі, ніж у землі», - попросив він конвоїрів, але ті лише посміхнулися і виволокли 
помічника керуючого колгоспом з дому й запхали у «воронок». Довгі десять років він буде 
відбувати покарання в таборах Кіровської області. 

Так поступово у величезній родині Кнорр чоловіків не залишилося. І лише дід 
Йоганн-Іван ледве пересував ногами. Бідолаха, він усіх синів і зятів оплакував разом з 
дочками та невістками, часто повторюючи: «Слава Богу, що мати не дожила до цих 
страшних днів і не дізналася, як винищували її дітей, вона б цього просто не винесла... » 

 

Окупація 
Перші місяці Великої Вітчизняної війни для жителів Верхньотузлова запам'яталися 

не тільки жахами бойових дій, але і «депортацією народів», що проводилась у країні. Давно 
обрусілих німців із сусідніх сіл вивезли в серпні 1941 року, черга була за 
верхньотузлівцями. Але стрімкий наступ фашистів у листопаді, після якого вони зайняли 
село, завадив цим планам. Таким чином, усі жителі сім'ї Кнорр разом з іншими 
односельцями виявилися заручниками ситуації й близько року перебували під 
бомбардуванням з неба, ховаючись то від радянських, то від німецьких авіабомб. Лінія 
фронту змінювалася кілька разів, і все це супроводжувалося тяжкими боями. 



Мовою документiв 
 

 

 56

Родичі Анни Мунш розповідали, «як російські солдатики з піснями пройшли  
селом, і як потім на них налетіли німецькі літаки вже за селом. Тільки на наші городи впало 
28 снарядів, ще один снаряд потрапив у сусідній будинок, і він згорів ». 

  «Після одного з таких жорстоких боїв діти пішли в ліс, шукали загиблих 
червоноармійців, а дорослі потім поховали вбитих у братській могилі. Припускають, що їх 
там було кілька сотень. А частина  солдат, що вижила, опинилася в полоні, їх німці загнали 
в помешкання школи, – так передає спогади своїх рідних Анна Леонідівна. – Незважаючи 
на те, що село було зайняте фашистами, моя бабуся Ліза варила буряк і картоплю для 
військовополонених, а діти, у тому числі й мій батько, потайки їх годували. Він розповідав, 
як молоді солдатики підставляли свої пілотки, щоб діти могли покласти туди щось 
поїсти. Але так було не завжди, мабуть, у той день у німців десь застрягла польова кухня, 
тому вони полонених не годували. А коли їх кухня прийшла, то вже годували самі». 

 Німці, які захопили село, не розстрілювали місцеве населення – ні росіян, ні 
українців, ні німців. Але розстріляли дев'ятьох євреїв. Один плакав і просив чистою 
німецькою мовою: у мене мати німкеня, не вбивайте нас. Але їх змусили на іншому кінці 
села вирити собі могили і вночі розстріляли ... 

 Коли село було відбито у фашистів частинами Червоної Армії, жінки сім'ї Кнорр 
вирішили прати гімнастерки, онучі – шкода було солдатиків. У будинку розстріляного 
Філіппа – сина діда Івана – було влаштовано імпровізовану санчастину, де військові лікарі 
проводили операції пораненим, а жінки й діти допомагали відмочувати рани, постійно 
тримали окріп на грубці, прали бинти, виходжували червоноармійців. 

 «Ось як усе перемішано в одній родині: від розстрілів як зрадників до таких ось 
вчинків», – пише Анна в книзі. 

 
  

Депортація. Казахстан 
 Вісім місяців окупаційного пекла змінилися висилкою в Казахстан на початку літа 

1942 року усіх жінок та дітей з німецьких родин, що ще залишилися. Українське село стало 
пусткою в один день. 

 У селі Осикове ми зустрілися з Миколою Слєсаревим, який пам'ятає ті події, тому 
що був їх безпосереднім учасником. 

 – Мені тоді було сімнадцять років, – згадує Микола Ілліч. – Міліціонери наказали 
вивозити на бричках сім'ї німців з Верхньотузлова на залізничну станцію 
Должанську. Люди плакали, скотина ревла, собаки скиглили й бігли слідом за 
нами. Моторошно було... А на зворотньому шляху на тих же бричках віз 
вугілля. Повернувся в село, де стояла незвична тиша. Відчинені будинки лякали – ось 
тільки що в них було життя, у дворі працювали люди, бігали діти, видавала звуки домашня 
худоба і ось тепер – ти-ша ... 

 Члени сім'ї Кнорр, що дожили до мирних часів, згадували, що ешелон з 
евакуйованими подовгу простоював, тому що рейки були розгромлені, кілька разів 
повертали назад, його постійно бомбардували фашисти, і тоді жінки вибігали з вагонів, 
махали хустками, даючи зрозуміти, що в поїзді немає військових . Ось як згадує про це Ліна 
Мейер, що їхала в тому ешелоні: 

  « ...Звідкись налетіли німецькі літаки й закидали поїзд бомбами. Нам кричали 
«Лягай!», «У ліс!», але від них порятунку не було. Люди металися по полю, кричали жінки 
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й діти, стогнали поранені, а в небі – дике виття, свист куль. І тіні, що падають від крил з 
хрестами прямо на наші голови. Тіні від крилатої смерті, які я не забуду ніколи. Я впала на 
землю, зціпила зуби й стиснула руками голову. Поряд у траві лежала мама, яка всім своїм 
тендітним тілом вкривала нашу чотирирічну Віру. Ми лежали в траві й думали: невже цим 
нелюдям у небі не видно, що ешелон не військовий, що в ньому немає нікого, крім жінок і 
дітей?! Але вони розверталися і знову прицільно били по натовпу. Після того як закінчилося 
бомбардування й стихли вибухи снарядів, на місцевості тихо не стало. Всюди голосний 
плач, стогін, біль. І невимовне людське горе... 

  
Оскільки залізнична колія була зруйнована, наш ешелон розвернули назад. Через 

кілька днів ми знову проїжджали це криваве місце. Усюди ще лежали розірвані перини й 
подушки, а вітерець ворушив закривавлене пір'я. Так тільки маки цвітуть у степу, але то не 
квіти були, а кров десятків безвинних людей. 

Ніколи не забуду випадок, який стався в нашому вагоні. Під час зупинки від поїзда 
відстала мати-годувальниця, її немовля до самого Кустаная годувала грудьми інша жінка. Я 
часто згадувала й думала, чи знайшла вона коли-небудь свою дитину, як жила вона, чи не 
втратила  вона розум від такого горя. Я думаю, мене розуміє кожна жінка. Що робити, як 
бути, коли молоко прибуває в грудях, а прикласти до них нікого. Ще пам'ятаю, як у нашому 
ешелоні хлопчик років дванадцяти потрапив під потяг і йому відрізало ноги…». 

 
 Усього в ешелоні було 2748 чоловік з різних сіл, з них більше ста жителів села 

Верхньотузлова. Вони не розуміли, за що з ними так поводяться, відчували себе 
безправними й безсилими. Десь глибоко в душі ще жевріла надія, що по приїзді на нове 
місце проживання все знову владнається, що вони згідно з довідками отримають обіцяне 
майно, худобу й будинки. А тому люди були готові перенести всі труднощі переїзду, і мало 
хто припускав, що до місця призначення доїдуть не всі, що всього через кілька днів людей, 
уже мертвих, почнуть знімати на станціях. 

Хто доїхав, оселилися в казахському селищі Алешинка. Верхньотузлівцям житла не 
надали, вони тулилися в сараях, коморах, рили ями в землі. Уесь свій одяг вони виміняли на 
їжу в перші місяці поселення. Жінки намотували в сорокаградусні морози ганчірки на ноги 
й ходили по дворах, і жебракували. 

 У Казахстані відмовилися від німецьких імен, відмовилися від мови, хотіли все 
забути й почати жити знову. Так Фріда стала Лідою, Лео - Льонею, Йоганн - Іваном. 

  «...За хвірткою почулося шарудіння й голоси якихось людей. Старий собака 
гавкнув кілька разів, але, побачивши перед собою двох величезних мужиків, забився в 
будку й тихо скавучав звідти. У двері гучно постукали. А потім ще і ще. Ліза з дітьми спали 
майже біля порога, тому стукали мало не за їх спинами. Тіло 33-річної жінки обм'якло, руки 
й ноги затрусилися, а серце забилося з такою частотою й силою, що вона  відчувала його 
під своєю шкірою. І як у страшному сні все повторилося знову. 

 – Збирайся! О 8:00 ранку повинна бути в сільській раді! – Усе в тій же манері було 
винесено наказ. Нічого не змінилося: та ж команда, та ж форма, та ж манера приходити 
вночі і та ж мета – знищити націю. 

 – Як же? За що? Пожалійте, у мене ж малолітні діти, – ледве видавила Ліза 
тремтячим голосом. Чекіст тільки злостиво глянув на неї й суворо промовив: 
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- Звільняються матусі, у яких на руках діти до трьох років, а твої он уже які 
вимахали, - показав він у бік Фріди-Ліди з такою холоднокровністю, немов і сам був 
упевнений, що одинадцятирічній дівчинці більше не потрібна турбота матері. - А тобі вже 
пора спокутувати свою провину. Ось відпрацюєш чесною працею кілька років на благо 
Батьківщини, і тоді, можливо, тобі пробачать твої підлі грішки! 

 Чекісти закрили за собою двері. Ноги Лізи стали ватними й перестали її 
слухатися. Опершись своїм худеньким тілом на стіну, вона повільно, втрачаючи розум, 
сповзала вниз. Перелякані Ліда й Льоня почали плакати й піднімати свою матір з 
підлоги. «Ніколи не забуду, як заголосила мама, дізнавшись про те, що її забирають у 
трудову армію», – згадувала потім Ліда. 

  
– Боже праведний, за що ти нас караєш?! Які підлі грішки? Що я кому зробила 

поганого? Ну хіба таке можна пережити? – Ридала молода жінка, обхопивши голову 
руками. – Куди мене забирають, на кого залишають дітей?! 

Ліза ніколи не забуде, які важкі були проводи біля військкомату: 
 – Добре, що мої діти залишилися в Алешинці. Не на кожних похоронах так 

плачуть і голосять люди. Разом з припавшими один до одного дітьми й матерями плакали 
всі, хто прийшов на ці тяжкі проводи. Після того як машина рушила, діти ще довго бігли зі 
сльозами: «Мамо, мамочко, не їдь, не кидай нас». Жінки ревли в кузові вантажівки так, що 
не було чути гулу мотора. Багато жінок голосили й втрачали свідомість, билися в істериці 
від погляду на дітей, що бігли слідом за вантажівкою та тяглися рученятами. 

 У цей страшний день багато матусь і дітей бачили один одного в останній 
раз. Хтось не витримав умов роботи й життя, помер у таборі. Чиїсь діти, залишившись без 
годувальниць, не пережили випробування голодом і померли в перший же рік, чиїсь 
потрапили в дитячі будинки й були усиновлені іншими родинами. З Верхньотузлова тільки 
в Алешинку вислали сім німецьких сімей. Серед них було кілька стареньких бабусь, з 
якими залишили по вісім-десять дітей». 

 Льоня, який вижив у той страшний період завдяки мужності та самовідданості 
своєї матері, і є батько Анни Мунш, нашої співрозмовниці. Не менше потрясіння викликає і 
історія її мами, також німкені за походженням, що народилася через двадцять днів після 
розстрілу батька в Запорізькій області. 

 « ...Жителі Карлсруе (зараз це село Зразкове Михайлівського району – Ред.) з 
жахом згадували події 6 вересня 1937 року, коли з дому забирали Євгенія Мейєра. Вагітна 
на останніх днях Берта бігла слідом за співробітниками НКВС, спотикаючись і 
підтримуючи живіт, плачучи, благала їх: «Скажіть, ви відпустите його, скажіть, коли він 
повернеться додому? Будь ласка, помилуйте, мені ж днями народжувати ... ». 

 «Так, так ...зараз поговоримо й відпустимо», – глузуючи, відповіли їй чекісти, які 
знали точно, що вони виводять його з дому назавжди. Адже списки заарештованих 
складалися заздалегідь, а зараз вони просто збирали людей, виконуючи директиви 
згори. Через тринадцять днів моя бабуся Берта в тяжких пологах, від яких довго не могла 
оговтатися, народила мою маму. Час ішов, а від Євгенія не було ніяких звісток. Тільки в 
сімдесятих роках на запит прийшла відповідь, де чорним по білому були написані й дата 
смерті, і причина – зараження крові, і тільки місце смерті залишалося невідомим. Незважаючи 
на цю звістку, сім'я продовжувала вірити, що їх батько живий і повернеться додому. Вони 
були впевнені, що він не зрадник, що він ні в чому не винен. Лише після XX з'їзду КПРС, 
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після доповіді Хрущова багато чого стало зрозуміло. Зрозуміло й страшно. Відкрилася 
багаторічна жахлива брехня. «Десять років без права листування» означало 
розстріл. Репресії зверху доповнювалися масовими доносами знизу. Доноси свідчили про 
важку хворобу суспільства, що була породжена  підозрілістю, ворожнечею, шпіономанією. 

У селищі знали, кого підозрювати в «стукацтві», через багато років він і сам 
з'явився в житті Берти. Тяжкохворий, перед смертю він вирішив покаятися перед нею, 
зізнавшись, що обмовив Євгенія та його братів, тому що його змусили це зробити. Тепер він 
мучиться й готовий вимолити прощення в сім'ї. Берта так згадувала про це: «Його дружина 
прийшла до мене й попросила виконати останнє бажання її чоловіка - прийти до його 
ліжка. Я не знала, як вчинити, не знала чи зможу я подивитися в його безсовісні очі. Я не 
знала, чи зможу пробачити й зрозуміти його брехливий вчинок. До них у будинок я пішла 
разом зі старшою дочкою Ліною. На руках я несла Вірочку, яка так і не побачила свого 
батька, а він не дізнався про народження доньки. Сусід з останніх сил бурмотів, що йому 
погрожували, приставляли до потилиці револьвер, що він не хотів, але його змусили 
написати неправдиве свідчення. Ліна все смикала мене тоді за руку, відверталася й 
шепотіла, мовляв, не треба, мамочко, не треба, нехай мучиться, нехай у пеклі горить... Я не 
хотіла прощати, але, бачачи його щирі страждання, трохи постоявши біля ліжка,  мовчки 
поклала свою руку зверху його долоні, після чого він глибоко зітхнув і помер. «На все воля 
Божа, кожен відповість перед Богом за свої гріхи», – сказала його дружині й пішла ». 

І тільки в березні 2012 року в «Книзі реабілітованих історією по Запорізькій 
області» його онуки відшукають запис, що підтверджує невинність діда, в якій ніколи не 
сумнівалися: Мейер Є.Ф., реабілітований посмертно. 

 Пізніше на їх запит до Німеччини прийшла архівна довідка, яка розкрила 
правду. Взявши її в руки, дочка Берти і Євгенія розридалася: 

  
«Дорогий мій татку! Прости мене, що через 75 років я звертаюся до твого духу. У 

цьому році мені самій виповнюється 75 років, рівно стільки, як ти в числі тисяч невинних 
людей розстріляний підлою рукою вбивці. Усе своє життя ми чекали звістки від тебе й 
вірили у твою невинність, торжество правди й справедливості. Ми не вірили, що ти помер у 
в'язниці й навіть придумували для себе небилиці, що ти зміг утекти з катівень 
Дніпропетровського НКВС і живеш десь у Канаді. Ми ходили до ворожок і вірили їх казкам. 
Нам так було легше жити. І ось зараз я тримаю в руках довідку про твій варварський 
розстріл та посмертну реабілітацію. Я навіть не знаю, де покояться твої кісточки. Дорогий 
мій татку, ти навіть не дізнався, що я в тебе народилася. Твої старші діти Ліна і Євгеній так 
і не дізналися за життя, що сталося з тобою насправді. Але ти знай, як би не калічила нас 
країна, в якій ми народилися, що б ми не чули про тебе, ми ніколи в це не вірили, ми завжди 
любили й чекали натебе. 

Ці нелюди позбавили мене не тільки ласки, турботи й захисту батька, вони 
позбавили мене можливості хоч один раз у своєму житті вимовити слово «тато» і хоч один 
раз побувати у твоїх руках ... » 
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Реабілітація 
Уже кілька років у всіх республіках колишнього Радянського Союзу ведеться 

величезна робота по створенню книг пам'яті жертв політичних репресій. Багато імен 
безвинно постраждалих людей уже занесені на їх сторінки, а скількох ще належить 
відновити. За неповними даними «Книги пам'яті» по Луганській області в неї вже занесені 
прізвища 66 жителів села Верхньотузлове, що проживали в ньому на день арешту. 40 з них 
були розстріляні протягом перших чотирьох місяців «великого терору», 26 засуджені на 
тривалі терміни, серед них 3 жінки. Наприклад, гірка доля спіткала сім'ю Марії – доньки 
діда Івана, яка в заміжжі носила прізвище Вотчель: протягом декількох днів розстріляли 
п'ятьох хлопців у віці від 18 до 32 років, це були її чоловік Філіпп з братами. У книзі пам'яті 
проти прізвища кожного написано «хлібороб колгоспу». В одного з них написано, що 
справу припинено за відсутністю складу злочину, але його вже встигли вбити в слідчому 
ізоляторі. Як матері це винесли?! 

  
На жаль, так чинили не тільки з німцями. Таке робилося з усіма: у книзі пам'яті на 

одне німецьке прізвище – десять українських. Тільки по Ровеньківському району прізвища 
офіційно визнаних безвісти зниклими займають 13 сторінок друкованого тексту. А скільки 
ще тих, які народилися й виросли в цьому селі, але проживали в його околицях, інших селах 
і селищах? Із засуджених повернулися додому одиниці, більшість же залишилася навічно в 
землі, їх тіла покояться в загальних братських могилах, на яких немає ні імен, ні вінків, ні 
написів, як, втім, немає і самих могил. Є тільки пам'ять їхніх дітей і онуків, які плачуть за 
ними й досі. 

  
– Які б важкі часи не були, але в нашій сім'ї люди не озлобилися, – підкреслила 

кілька разів у розмові Анна Леонідівна. – Просто про ті роки не хотіли згадувати й 
розповідати. Говорили - «то часи були такі». А потім настали інші часи, і всі трудармійці 
були реабілітовані, більшість посмертно. Багато моїх родичів в мирні часи вшановані 
почесними грамотами й медалями. Мій дід, той самий Адам, який відсидів ні за що 10 років, 
в 60-х роках за сумлінну працю був двічі нагороджений грамотами Верховної Ради, 
підписаними Ворошиловим. Одну з них йому вручали в Москві на ВДНГ. Ось так – від 
ворога до героя! 

  
 

Сьогодення 
 З розвалом СРСР життя підкинуло чергове випробування німецьким поселенцям, 

знову залишивши їх без прав і без батьківщини. Вони не росіяни, щоб виїхати жити в Росію, 
не українці, щоб повернутися в Україну, і не казахи, щоб жити в Казахстані. І тоді члени 
сім'ї Анни Мунш подали документи на ПМП до Німеччини. Їх перевіряли рівно п'ять років, 
поки визнали німцями, і в 2000 році дали дозвіл на переїзд. 

 – І все одно, де б мої рідні не жили, в Казахстані чи Німеччині, своїм домом вони 
завжди вважали і вважають Верхньотузлове. Навіть якщо заговорять, припустимо, про 
яблука, то обов'язково в розмові проскочить «коли ми жили ще дома...» або «у нас вдома 
були сорти такі-то...». Це десь на генному рівні відклалося, – схвильовано розповіла Анна 
Леонідівна. 
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 Творчий колектив редакції відправився в Верхньотузлове, пообіцявши дізнатися й 
показати все, що залишилося від німецького поселення на сьогоднішній день,. За словесним 
описом ми знайшли будинок, в якому могла жити сім'я Анни. Точніше, знайшли руїни 
будинку. Останнє, що в ньому було – це школа, тому що будинок був великий, добротний, у 
ньому можна було розмістити кілька класів. Після розкуркулення великої родини в ньому в 
різні роки розміщувалися школа, лікарня й сільська рада. 

 Керівник краєзнавчого музею Новоборовицької середньої школи Валентина 
Афанасенко, яка займалася історією німецьких поселень і допомагала нам у пошуках, 
показала німецький рубель. Його передав у музей Микола Слєсарев, що зберігав у себе з 
1942 року – підібрав біля одного з німецьких будинків, сам не розуміючи, яка від нього 
може бути користь у господарстві. Для порівняння ми сфотографували старовинний 
предмет домашнього вжитку поряд з його «колегою» українського походження. Німецький 
рубель виявився довшим і ширшим. 

  
Тут же в музеї є німецька черепиця - червона, важка. На ній чітко читається напис 

«Бітнеръ. Мирське», тобто виготовлена вона на місцевому підприємстві. Поруч на стенді ще 
одна черепиця, але вже іншого виробництва: «Деркачови. Ровеньки». Повірте на слово, між 
цими предметами є різниця за вагою й добротністю на користь німецького виробника. 

Усі старожили, з ким ми розмовляли у Верхньотузловому й Новоборовиці, добре 
відгукувалися про німецьких поселенців, згадували, як у них усе було доглянуто і 
продумано в господарському устрої. 

Надія Михайлівна Михайличенко працювала в 30-х роках у школі в селі Писане, у 
числі колег були й викладачі-німці, які висаджували та доглядали за трояндами, пекли хліб 
для учнів. За її спогадами, після депортації німецьких сімей вона ще довгий час листувалася 
з однією з них, що опинилася в Сибіру: «Вони мені книги присилали звідти, художню 
літературу». На жаль, пам'ять уже підводить колишню вчительку, і вона змогла згадати 
лише імена колег-німців – Марія та Іван ... 

 У Верхньотузловому на території однієї з садиб нам вдалося побачити 
напівзруйновану стіну будинку, який колись належав німецькій родині, і зберігся в 
ідеальному стані льох, що використовується нинішніми господарями. Льох знаходиться 
поряд з будинком і має специфічну будову: висока склепінчаста стеля, викладена каменем, і 
ніші-полиці у стіні. 

Служить селянам і колодязь, також колись споруджений домовитими 
попередниками. «Так і передайте в Німеччину подяку за льох і колодязь, будували на 
віки. Цеглу використовували таку, що вода не бере, незважаючи на роки. Причому німецькі 
колодязі великі, вириті на глибину 12 метрів, а вода стоїть на 5 метрів. А в наших дрібних 
колодязях води немає. Знали німці якийсь секрет», – сказав нам мешканець села Павло 
Васильович Бегорук. 

Деякий час після війни колгоспники ще використовували величезний льох, який 
дістався від німців-поселенців, і як згадують старожили: «Туди могла заїхати й 
розвернутися автомашина – такий він був величезний.  Колгосп взимку там вулики 
тримав. Але потім його заорали, немає його зараз ». 

До речі, і Валентина Афанасенко, і Анна Мунш (Кнорр) згадують про приїзд до 
Верхньотузлова через багато років нащадків тих, хто там жив і був виселений. Було кілька 
таких епізодів у різні роки, точні дати ніхто не пам'ятає – приблизно у 80-х роках і на 
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Вера Кнорр 

початку нового століття. Приїжджі ходили вулицями, шукали свої будинки, питали, чи 
залишилися хоч якісь будівлі від їхніх предків. А побачивши льох, що зберігся, з трепетом 

торкалися його стін і не стримували сліз. 
На привеликий жаль, ніяких сімейних реліквій у родині 

Кнорр не залишилося. Оскільки членів сім'ї вивозили з 
Верхньотузлова поспіхом, то часу на збори було мало, до того ж 
були обмеження щодо ваги речей, які можна було брати з собою. 

 – Але моя бабуся все ж вивезла невелике дзеркало, - 
розповіла Анна Леонідівна. – Уже на місці в Алешинці вона не 
один раз вимінювала його на продукти. Через час 
відпрацьовувала його назад – прала, білила, мазала хати. Було й 
так: вона його виміняла на відро картоплі, а через кілька років 
забрала вже за мішок. А одного разу моя бабуся віддала 
дзеркало й назад уже не змогла його відпрацювати. На жаль, 
реліквій у сім'ї не залишилося, немає навіть жодної фотографії 
тих років. Немає нічого, є тільки пам'ять... 

  
«Сьогодні майже нікого не залишилося в живих з тих, хто народився у Верхньо-

тузловому й Карлсруе. А ті, хто залишився, живуть у різних куточках земної кулі. Смерть 
примирила всіх – і катів, і їхні жертви. А живі  в думках усе ще повертаються на свої рідні 
вулиці дитинства. Туди, де пахло яблуками так, як вони не пахнуть більше ніде, де запах 
нічних фіалок якось по-особливому сповнював повітря ароматом. Любов до того місця, де 
ти народився, особлива. І які б удари тобі не завдавала доля, ти його все одно пам'ятаєш і 
любиш». 
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A 
АББ Данило Андрійович 1913ׁр.  наро-

дження. Народився у смт (нині м.) Лутугине Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. На підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АББ Євген Данилович 1935ׁр.  народжен-
ня. Народився в смт (нині м.) Лутугине Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.ּ  

АББ Леонід Родіонович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у кол. смт Кам’я-
но-Міллерово (нині м. Ровеньки). Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. Звільнений на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АББ Марія Михайлівна 1916ּр.  наро-
дження. Народилася: Кіровоградська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АББ Павлина Родіонівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-

лотовську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АББ Рейнгольд Генріхович 1883ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АББ Емілія Карлівна 1886ׁр.  народжен-
ня. Народилася у м. Маріуполі Донецької обл. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

АББ Емма Рейнгольдівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АБІХ Віра Іванівна 1908ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський район 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АБРАМС Катерина Яківна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АВГУСТ Федір Федорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Лисичансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ9871 від 
08.08.45 направлений на спецпоселення в Комі 
АРСР. Звільнений 07.04.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АВІЛОВА  Фріда Готлібівна 1916ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
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спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього поселення.  

АДАМ Лідія Андріївна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АДАМ-ВОЙТОВИЧ Євгенія Андріївна 
1930ׁр.  народження. Народилася у м. Житомирі. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АДАМУС Клара Оттівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АДАМУС Марта Августівна 1886ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла:  Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АДЕ Віра Еммануїлівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 13.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 звільнена.  

АДЕ Катерина Йосифівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Челябінська обл., РРФСР. 

Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55 звільне-
на.  

АДЕ Клара Єгорівна 1937ׁр.  народження. 
Народилася і проживала:  Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 звільнена.  

АДЕ Роза Єгорівна 1935ׁр.  народження. 
Народилася і проживала:  Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
03.03.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 звільнена.  

АДЛЕР Лідія Олександрівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживала:  Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 звільнена.  

АДЛЕР Наталія Яківна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 звільнена.  

АДЛЕР Олександр Федорович 1904ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав у м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

АЖИПА Анатолій Петрович 1935ׁр.  на-
родження. Народився у м. Лисичанську Лугансь-
кої обл. Проживав: кол. Лисичанський р-н. У 
1945ׁр.  згідно з рішенням уряду СРСР направ-
лений на спецпоселення в Новосибірську обл., 
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РРФСР, згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41. 02.01.56 
звільнений на підставі Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 13.12.55.   

АЖИПА Наталія Кіндратівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл., 
РСФСР. Проживала: Луганська обл. У 1945р. бу-
ла репатрійована з Чехословаччини і направлена 
на спецпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, 
як особа німецької національності. 02.01.56 зві-
льнена на підставі Указу Президії Верховної Ра-
ди СРСР від 13.12.55.  

АЙСФЕЛЬД Іван Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55.  

АЙФЕЛЬД Єлизавета Петрівна 1889ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РСФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. Зві-
льнена 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АЙФЕЛЬД Петро Пилипович 1914ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Звільнений 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

АЛЕКСЄЄВА-ФЕРБЕР Ольга Єгорівна 
1926ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 02.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АЛЕРТ Анна Володимирівна 1917ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АЛЕРТ Віктор Якович 1937ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Кагановицький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу Президії Верховної Ради РРФСР від 
13.12.55 та наказом МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

АЛЕРТ Густав Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Едуард Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АЛЕРТ Емілія Соломонівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл. Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Ерна Теодорівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Єлизавета Федорівна 1896ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Іван Володимирович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Іван Петрович 1936ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав у с.Олександропіль 
кол. Попаснянського р-ну. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. Знятий з облі-
ку спецпоселення у зв’язку з призовом до  армії.  

АЛЕРТ Іван Соломонович 1887ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Катерина Володимирівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Луїза Фрідріхівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АЛЕРТ Микола Теодорович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
13.11.54 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597 від 16.07.54.  

АЛЕРТ Олександр Володимирович 
1926ׁр.  народження. Народився: Дніпропетров-
ська обл. Проживав:  Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Пермську обл., РСФСР. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

АЛЕРТ Якобіна Християнівна 1889ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АЛЛЕРТ Ервін Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Кагановиць-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнений на підставі 
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
13.07.55 №ׁ129-23 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

АЛЛЕРТ Ліна Федорівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 
звільнена на підставі Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 13.12.55 та наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АЛЛЕРТ Ніна Яківна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Кагановицький    
р-н Луганскої обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі Ука-
зу Президії Верховної Ради СРСР від 
13.07.55 №ׁ129-23 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  69

АЛЛЕРТ-ЯПС Меліта Іванівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м.Кара-
ганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання. 

АЛЬБРЕХТ Берта Афанасіївна 1904ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АЛЬБРЕХТ Василь Васильович 1912ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АЛЬБРЕХТ Василь Іванович 1879ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 14.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

АЛЬБРЕХТ Еріх Рудольфович 1928ׁр.  
народження. Народився в с. Азарівка Успенсько-
го р-ну Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 29.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АЛЬБРЕХТ Ірина Густавівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала:  Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-

стан. Звільнена 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АЛЬБРЕХТ Марія Християнівна 1879ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 14.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

АЛЬБРЕХТ Микола Рудольфович 
1931ׁр.  народження. Народився в с. Азарівка 
Успенського р-ну Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АЛЬБРЕХТ Микола Федорович (Фрідрі-
хович) 1921ׁр.  народження. Народився в с. Аза-
рівка Успенського р-ну Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АЛЬВЕ Отілія Антонівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АЛЬМЕНДІНГЕР Гюнтер Оскарович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Грузинська РСР. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 з обліку 
спецпоселення знятий.  

АЛЬТАК Рейнгольд Андрійович 1921ׁр.  
народження. Народився: Автономна Республіка 
Німців Поволжя, РРФСР. Проживав у  м. Луганську. 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 70 
 

Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Східноказахстанську обл., Ка-
захстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АЛЬТЕНГЕЙМ Костянтин Борисович 
1906ׁр.  народження. Народився в м. Києві. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 05.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АЛЬТМАН Альберт Августович 1887ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АЛЬТМАН Гульда Андріївна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла:  Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АЛЬТМАН Евальд Альбертович 1923ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав:  Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АЛЬТМАН Марія Альбертівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 09.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АЛЬТМАН Мейта Едмундівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала:  Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АМАН Михайло Якович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Старобільський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АНДРЕЄВА Мавлина Михайлівна 
1903ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду СРСР у 
1943ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНЗЕЛЬ Володимир Емільович 1933ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНЗЕЛЬ Еміль Готлібович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

АНЗЕЛЬ Лідія Генріхівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл. Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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АНТОН Адольф Пилипович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Одеська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНТОН Георгій Пилипович 1921ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Одеська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АНТОН Дем’ян Пилипович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Міловський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНТОН Ерментіна Пилипівна 1908ׁр.  
народження. Народилася:  Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНТОН Петро Пилипович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Мі-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНТОН Роза Пилипівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Одеська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АНУЧНА Анна Олексіївна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Ленбург, Німеччина. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

АНУЧНА Анна Федорівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Ленбург, Німеччина. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

АППЕЛЬ Адіна Юліусівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл. Казахстан, як особа німецької національнос-
ті. 03.02.52 померла.  

АППЕЛЬ Альміра Карлівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

АРЕНДТ Альвін Юліусович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл. 
Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АРЕНДТ Єгор Рейнгольдович 1928ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав:  Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРЕНДТ-(ЕЙСФЕЛЬД) Фріда Іванівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Новоастраханський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРНДТ Адіна Іванівна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала:  
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Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

АРНДТ Еміль Фрідріхович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

АРНОЛЬД Едвін Андрійович 1916ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав:  Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР у листопаді 1941ׁр.  мобілізований у 
трудармію. У 1943ׁр.  згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

АРНОЛЬД Катерина Єгорівна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  Лугансь-
ка обл. В 1941ׁр.  мобілізована в трудармію і на-
правлена в Молотовську обл., РРФСР. У 1946ׁр.  
згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРНОЛЬД Марія Вільгельмівна 1894ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала:  Луганська обл. У 1941ׁр.  мобілізо-
вана в трудармію і направлена в Молотовську 
обл., РРФСР. У 1946ׁр.  згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРНОЛЬД Рудольф Генріхович 1930ׁр.  
народження. Народився:  Дніпропетровська обл. 
Проживав:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений 

на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

АРНТ Віра Олександрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРНТ Гульда Готфрідівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АРНТ Ергард Юліусович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав:  Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

АРНТ Софія Юліусівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРТЕС Густав Єгорович 1903ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав у 
м. Сватове. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АРТЕС Лідія Романівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кустанайська обл. Казах-
стан. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 12.03.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  
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АУСТ Адольф Якович 1920ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АУСТ Андрій Андрійович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Звільнений 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

АУСТ Анна Едуардівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. У 1942ׁр.  засуджена до 
8ׁр.  позбавлення волі. Реабілітована у 1963 році. 
У 1949ׁр.  згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. Звільнена 02.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АУСТ Берта Андріївна 1901ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський   
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АУСТ Берта Яківна 1900ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АУСТ Віра Андріївна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

АУСТ Володимир Едуардович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-

ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АУСТ Герліна Сидорівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 03.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АУСТ Єлизавета Фрідріхівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Звільнена 12.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АУСТ Олександр Петрович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Звільнений 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АУСТ-РЕДІХ Елла Яківна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

АФАНАСЬЄВА Сара Григорівна 1929ׁр.  
народження. Народилася: Донська обл, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АХМЕТОВА Ельза Августівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Північно-
кавказький край, РРФСР. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Казах-
стан. Звільнена на підставі Указу Президії Вер-
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ховної Ради №ׁ12923 від 19.12.55 і наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АХТЕНБЕРГ Віра Володимирівна 
1905ׁр.  народження. Народилася: Терська обл., 
РРФСР. Проживала:  Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АХТЕНБЕРГ Віра Михайлівна 1931ׁр.  
народження. Народилася: Терська обл. РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

АХТЕНБЕРГ Віктор Михайлович 1927ׁр.  
народження. Народився: Ставропольський край, 
РРФСР. Проживав:  Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АХТЕНБЕРГ В’ячеслав Михайлович 
1933ׁр.  народження. Народився: Північнокавка-
зький край, РРФСР. Проживав:  Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

АХТЕНБЕРГ Любов Михайлівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Терська обл. РРФСР. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. Знята з облі-
ку спецпоселення на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

АХТЕНБЕРГ Олександр Михайлович 
1937ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 10.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

 
 
 
 
 
 

 
Б 
БАГЕР Августіна Петрівна 1872ׁр.  наро-

дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. Померла 07.02.50.  

БАГЕР Альбіна Володимирівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Проживала:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАГЕР Альбіна Іванівна 1907ׁр.  наро-
дження. Проживала:  Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАГЕР Ангеліна Євгенівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський   
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р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАГЕР Андрій Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
29.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАГЕР Анна Християнівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАГЕР-ГОЛЬДІНБЕЙН Олена Христия-
нівна 1927ׁр.  народження. Народилася і прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 в 1948ׁр.  направлена на спецпоселення 
в Комі АРСР. У березні 1956 року звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАГЕР-МЕЙЗНЕР Антоніна Оттівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАДАР Станіслав Антонович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанвську 
обл., Казахстан. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАДЕР Густав Еммануїлович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав 
у м. Гірське кол. Попаснянського р-ну Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАДЕР Олена Марківна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАЄВА Віра Георгіївна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Алчевську Луганської 
обл. Проживала:  Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАЄР Ольга Василівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 04.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БАЗОВА  Валентина Назарівна 1921ׁр.  
народження. Народилася і проживала у 
м. Свердловську Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАЙЄР Альвіна Густавівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
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спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Амалія Пилипівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАЙЄР Антон Антонович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Помер 26.10.52. Свідоцтво про смерть 
ФЮ № ׁ378210 від 29.10.52.  

БАЙЄР Валентина Карлівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в с. Азарівка 
Успенського р-ну Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Володимир Фрідріхович 1912ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАЙЄР Гнат Адамович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл. РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Казах-
стан. Помер 10.03.54. Свідоцтво про смерть 
ФЮ № ׁ528732 від 10.03.54, Усть-Каменогорськ, 
Казахстан.  

БАЙЄР Едуард Федорович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Емма Іванівна 1903ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала:  Лу-
ганська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

БАЙЄР Ерна Володимирівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАЙЄР Ефеліна Теодорівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Успенський  
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАЙЄР Ірма Карлівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася в с. Азарівка кол. Успенського  
р-ну Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАЙЄР Карл Андрійович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАЙЄР Карл Антонович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Антрацитівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнений 
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на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАЙЄР Клара Адольфівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в с. Азарівка 
Успенського р-ну Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАЙЄР Лілія Едуардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. Звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАЙЄР Лінда Адольфівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася в с. Азарівка Успенського 
р-ну Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАЙЄР Любов Карлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася в с. Азарівка Успенського 
р-ну Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАЙЄР Марія Андріївна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася в с. Азарівка Успенського 
р-ну Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАЙЄР Міліта Олександрівна 1921ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-

лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 25.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Міна Іванівна 1904ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в с. Азарівка Успен-
ського р-ну Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 29.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Микола Антонович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Боково -Ан-
трацитівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
28.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Федір Федорович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 16.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙЄР Яків Іванович 1910ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Карагандинсь-
ку обл., Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 06.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55.  

БАЙЛЬМАН Йосиф Йосифович 1914ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАЙРІТ Марія Олександрівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала:  Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 25.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  
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БАЙТЕЛЬ Володимир Антонович 
1926ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАЙТЛЕР Альма Людвігівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАЙТЛЕР Валентина Федорівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.11.54 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597.  

БАЙТЛЕР Еріх Федорович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоград-Волинська обл. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙТЛЕР Лідія Костянтинівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Волинська обл. Про-
живала: кол. Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЙТЛЕР Ренгольд Іванович 1900ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАЛАК Олена Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАЛАХНЕНКО Ольга Карлівна 1899ׁр.  
народження. Народилася в м. Казань, Татарстан. 
Проживала: Антрацитівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАЛЕРІХ Герта Єгорівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Артемівська обл. Прожива-
ла:  Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БАЛЛАХ Роза Яківна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Батумі, Грузія. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАЛЛАХ-ЧУРСІНА Лідія Яківна 1919ׁр.  
народження. Народилася в м. Дніпропетровську. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАЛЛОД Аманда-Юліана Адольфівна 
1875ׁр.  народження. Народилася в Польщі. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 09.06.55 звільнена на підставі 
розпорядження МВС СРСР від 10.05.55.  
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БАЛЬЗАТ Аліна Петрівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в с. Липове 
кол. Ямського р-ну Сталінської (нині Донецької) 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Алма-Атинську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

БАЛЬЗАТ Роза Семенівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Артемівський р-н Сталін-
ської (нині Донецької) обл. Проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Алма-Атинську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРАНОВА Марія Давидівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Звільнена 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРОН Отілія Християнівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Миколаїв. Прожива-
ла:  Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАРОН Роза Християнівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала:  Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАРТ Анатолій Михайлович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. Звільнений 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРТ Григорій Михайлович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 

оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. Звільнений 31.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРТ Єлизавета Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРТ Єлизавета Михайлівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала:  
Луганська  обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРТ Єфросинія Богданівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАРТ Катерина Яківна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Звільнена 31.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРТ Марія Петрівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАРЦ Мотрона Омелянівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАСТЬЯН Марія Андріївна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл. 
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РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 17.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАТУШКІНА Марта Едуардівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. У 1953 році зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР від 
16.12.52.  

БАУЕР Валентина Іванівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Вільгельм Вільгельмович 1917ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Ванда Іванівна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала:  Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 09.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Ванда Іванівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала:  Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Вільгельм Людвігович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Вільгельм Якович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Володимир Кирилович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Комі АРСР, РРФСР. 15.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАУЕР Діна Яківна 1904ׁр.  народження. 
Народилася:  Дніпропетровська обл. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Ельвіра Йоганнівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 07.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Ельза Адамівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Попасна. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 02.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Ельза Іванівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Ельза Яківна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася в с. Романівна Синельниківсько-
го р-ну Дніпропетровської обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Емма Євгенівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Емілія Федорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Ерна Карлівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Рубежанський р-н. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Євген Християнович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-

лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 12.01.56 
звільнений на підставі Указу ПВР СРСР № ׁ129-
23 від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАУЕР Євгенія Іванівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 03.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Єлизавета Готлібівна 1889ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Єлизавета Карлівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
10.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Єлизавета Християнівна 1914ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
05.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Іван Васильович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  
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БАУЕР Іван Іванович 1883ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію і направле-
ний в Свердловську обл., РРФСР. В 1944ׁр.  на 
підставі наказу  Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. 23.01.56 звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР № ׁ129-23 від 13.12.55 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Іван Іванович 1936ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Кримська АРСР. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 26.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАУЕР Іван Карлович 1923ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

БАУЕР Карл Карлович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
03.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Кароліна Георгіївна 1884ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
05.03.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Кароліна Карлівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 

31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Кароліна Християнівна 1888ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Кароліна Яківна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  Луганська 
обл. У 1943 році направлена на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР. 31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Клавдія Тимофіївна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася в с. Круглик кол. Успен-
ського р-ну Луганської обл. Проживала:  Луган-
ська обл., українка. У 1946 році прибула в Свер-
дловську обл., РРФСР, до чоловіка-німця, що 
знаходився на спецпоселенні, де і була взята на 
облік спецпоселення. Звільнена згідно з постано-
вою УМВС Свердловської обл., РРФСР від 
16.10.53.  

БАУЕР Клара Федорівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Кіндрат Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Ліда Іванівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАУЕР Ліда Яківна 1935ׁр.  народження. 
Народилася: Новоайдарський р-н. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Лідія Гаврилівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кагановицький р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Марія Єгорівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Марія Миколаївна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Марія Яківна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Новоайдарський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 15.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Микола Адамович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Микола Адольфович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Микола Карлович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Микола Карпович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-
живав: Луганська обл. У 1946ׁр.  згідно з Поста-
новою Раднаркому СРСР і ЦК 
ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 12.08.41 направлений 
на спецпоселення в Комі АРСР. Звільнений у 
1956 році на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601-
55.  

БАУЕР Микола Миколайович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Олександр Олександрович 
1922ׁр.  народження. Народився: кол. Новоаст-
раханський р-н. Проживав в м. Гірське Попас-
нянського р-ну. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 84 
 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Ольга Миколаївна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Кокчетавську обл., Казах-
стан. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Отілія Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Пауліна Олександрівна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
воастраханський р-н. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Рудольф Карлович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Теодор Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Федір Християнович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новоастраханський 

р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Фріда Йонівна 1938ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАУЕР Фріда Карлівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Фріда Олександрівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 15.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Фрідріх Фрідріхович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР Христина Петрівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
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меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БАУЕР Християн Християнович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БАУЕР Шарлотта Генріхівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУЕР Якобіна Богданівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Косіорівський повіт Кате-
ринославського округу. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУЕР-ЗАЛЬЦЕР Марія Яківна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БАУМАН Анастасія Миронівна 1917ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Старо-
більський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУМАН Анна Іванівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-

ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. У січні 1956ׁр.  звільнена  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАУМАН Анна Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУМАН Анна Олександрівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БАУМАН Василь Васильович 1935ׁр.  
народження. Народився: Попаснянський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУМАН Євген Олександрович 1911ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений на 
підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 13.12.55.  

БАУМАН Єлизавета Георгіївна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАУМАН Єлизавета Олександрівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 18.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАУМАН Катерина Олександрівна 
1934ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 20.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАУМАН Марія Василівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 29.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУМАН Марія Євгенівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУМАН Мотрона Євгенівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУМАН Олена Олександрівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУМАН Олена Федорівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУМАН Ольга Іванівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 21.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БАУМАН Юзефіна Олександрівна 
1930ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 21.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БАУМБАХ Генріх Кіндратович 1918ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БАУМБАХ Іван Кіндратович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУМБАХ Іда Вільгельмівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
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ський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БАУМБАХ Кароліна Християнівна 
1899ׁр.  народження. Народилася: Новоайдарсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУМБАХ Кароліна Яківна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУМБАХ Катерина Християнівна 
1900ׁр.  народження. Народилася: Новоайдарсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 
12.08.41 направлена на спецпоселення в Комі 
АРСР, як особа німецької національності. Звіль-
нена 27.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАУМБАХ Марія Карлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою Ра-
днаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 12.08.41 напра-
влена на спецпоселення в Комі АРСР, як особа 
німецької національності. Звільнена 27.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАУМБАХ Ольга Християнівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАУМБАХ Яків Карлович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Рад-
наркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 12.08.41 направ-

лений на спецпоселення в Комі АРСР, як особа 
німецької національності. Звільнений 27.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БАУН Іван Якович 1931ׁр.  народження. 
Народився: Мальчевський р-н Ростовської обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

БАУН Лілія Яківна 1937ׁр.  народження. 
Народилася: Мальчевський р-н Ростовської обл. 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУН Марта Яківна 1929ׁр.  народження. 
Народилася: Мальчевський р-н Ростовської обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУН Ольга Яківна 1907ׁр.  народження. 
Народилася: Мальчевський р-н Ростовської обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БАУН Яків Християнович 1900ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БАХМАН Андрій Андрійович 1921ׁр.  на-
родження. Народився в с. Камчатка Березівсько-
го р-ну Одеської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
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на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 06.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕБЕРНИК Гульда Едуардівна 1889ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕБЕРНИК Леонгард Густавович 
1920ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕВЕР Амалія Фрідріхівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕВЕР Антоніна Давидівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕВЕР Бердгольд Теодорович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕВЕР Берта Фрідріхівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н. Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕВЕР Марія Іванівна 1895ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: кол. 
Успенський р-н. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕВЕР Міліта Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.05.49 померла в Кизе-
ловському р-ні Пермської обл. РРФСР.  

БЕВЕР Фріда Фрідріхівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕВЕР Фрідріх Теодорович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕДЕР Арнгольд Рудольфович 1931ׁр.  
народження. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕДЕР Емма Рудольфівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоград-Волинська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕДЕР Павлина Вільгельмівна 1884ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БЕЗЗАБАВА Володимир Іванович 
1929ׁр.  народження. Народився: Волошинський 
р-н Ростовської обл., РРФСР. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕЗЗАБАВА Іван Якович 1901ׁр.  наро-
дження. Народився: Богданівський р-н Запорізь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕЗЗАБАВА Ірма Іванівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Волошинський р-н Азово--
Черноморської обл., РРФСР. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕЗЗАБАВА Марія Давидівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕЗЗАБАВА-ХУДАЙБЕРГОВА Олена 
Іванівна 1923ׁр.  народження. Народилася: Во-
лошинський р-н Ростовської обл, РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597 від 16.12.54.  

БЕЗРУХ-ПРЕЙС Альвіна Андріївна 
1927ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 21.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕЙВЕР Віра Густавівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 02.03.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕЙМ Гульда Михайлівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Мархлевський р-н Жито-
мирської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 02.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БЕККЕР Едуард Августович 1926ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Одеська обл. 
У 1947ׁр.  за рішенням уряду направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. Звільнений на підставі Указу Президії Вер-
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ховної Ради СРСР №ׁ129/23 від 13.12.55 та нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕККЕР Іван Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕККЕР Маргарита Арсентіївна 1933ׁр.  
народження. Народилася: Новоград-Волинський 
р-н Житомирської обл. Проживала в 
м. Луганську. У 1939ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Талди-Курганську обл., Казахстан. 
29.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00713 від 20.08.54.  

БЕККЕР Олександр Іванович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕККЕР Олена Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕККЕР-ВОТЧЕЛЬ Марія Кіндратівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
с. Тузлове Ровеньківського р-ну Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 
від 16.12.54 та Указу Президії Верховної Ради 
від 13.12.55.  

БЕККЕР-ПРЕЖОВА Отілія Антонівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-

селення в Карагандинську обл., Казахстан. У 
1956 році на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

БЕККЕР-РЕЗЕ Герміна Афанасіївна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕККЕР-ШМІДТ Марія Абрамівна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕЛЕЧ Ервін Едуардович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з наказом МВС СРСР від 
31.10.53 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 14.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕЛОКОНОВА Антоніна Тимофіївна 
1909ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕЛЬ-БІТНЕР Адельма Едуардівна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Башкирську РСР, РРФСР. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БЕЛЬМАН Август Йосифович 1916ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
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РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Пермську обл., РРФСР. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БЕЛЬСНЕР Міля Федорівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Звільнена 25.06.54 на 
підставі наказу МВС СРСР від 01.06.54.   

БЕЛЬЦ Адам Готлібович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 31.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БЕЛЬЦ Альма Андріївна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕЛЬЦ Андрій Готлібович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився в с. Азарівка кол. Успенсько-
го р-ну. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕЛЬЦ Валентин Самійлович 1929ׁр.  
народження. Народився в м. Жданов Донецької 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. Звільнений за рішен-
ням УМВС Свердловської обл., РРФСР від 
12.10.54.  

БЕЛЬЦ Віктор Артурович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕЛЬЦ Віра Андріївна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕЛЬЦ Володимир Готлібович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕЛЬЦ Готліб Фрідріхович 1888ׁр.  наро-
дження. Народився: Маріупольський р-н Доне-
цької обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 13.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

БЕЛЬЦ Ернст Володимирович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕЛЬЦ Іван Готлібович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 92 
 

ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕЛЬЦ Матильда Карлівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. У 
січні 1956ׁр.  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕЛЬЦ Наталія Готлібівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Ростовська 
обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан ,як особа німецької національно-
сті. Звільнена 20.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597 від 16.12.55.  

БЕЛЬЦ Ніна Самійлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 
від 16.07.54.  

БЕЛЬЦ Ольга Едуардівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в с. Азарівка 
кол. Успенського р-ну Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 
16.12.55.  

БЕЛЬЦ Ольга Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕЛЬЦ Роман Готлібович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Актюбінську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕЛЬЦ Самійло (Самуїл) Якович 1906ׁр.  
народження. Народився: Ждановський р-н Доне-
цької обл. Проживав у м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловськуську обл., РРФСР. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕЛЬЦ Христина Християнівна 1889ׁр.  
народження. Народилася: Маріупольський р-н 
Донецької обл. Проживала: кол. Іванівський (ни-
ні Антрацитівський) р-н. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕЛЬЦ-РОСС Ерна Іванівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. Звільнена 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕЛЬЦЕВА Клара Родіонівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала в с. Азарі-
вка кол. Успенського р-ну Луганської обл. У 
1947ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕМ Вільгельм Рафаїлович 1933ׁр.  на-
родження. Народився:  Північнокавказький край, 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
25.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕМ Єгор Йосифович 1931ׁр.  народжен-
ня. Народився: Краматорський р-н Донецької 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільне-
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ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕМ Єлизавета Фрідріхівна 1997ׁр.  на-
родження. Народилася в с. Варварівка Андріїв-
ського р-ну Донецької обл. Проживала: кол. Іва-
нівський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕМ Йосип Григорович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Краматорську Донецької 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕМ Катерина Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Краматорський р-н Доне-
цької обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 31.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕМ Катерина Християнівна 1900ׁр.  на-
родження. Народилася: Каховський р-н Одеської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕМ Регіна Рафаїлівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕМ Роза Миколаївна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася в с. Високе Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., РРФСР. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 06.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕМ Розалія Йосифівна 1882ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕМ Цитта Миколаївна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася в с. Високе Тарасовського 
р-ну Ростовської обл., РРФСР. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕНДЕР Олександр Йоганнович 1917ׁр.  
народження. Народився: Республіка Німців По-
волжя, РРФСР. У 1947 році направлений на спе-
цпоселення в Новосибірську обл., РРФСР. 
10.01.56 звільнений на підставі Указу від 
13.12.55.  

БЕНДІГ Цецилія Йосифівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕНКЕ Віра Андріївна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕНКЕ Емма Теодорівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕНКЕ Марія Карлівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася в с. Калинове Макіївського 
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р-ну Донецької обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕНКО Клавдія Олександрівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕНКО Олександр Олександрович 
1936ׁр.  народження. Народився в м. Луганську. 
Проживав: кол. Успенський р-н. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. Звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕРГ Берта Карлівна 1918ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Вінницька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРГ Іван Якович 1898ׁр.  народження. 
Народився: Свердловський р-н. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРГ Маргарита Корніївна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРГ Пеларіус Іванович 1903ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Саратовська 
обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРГЕН Андрій Генріхович 1914ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРГЕН Ерна Гергардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Горлівський р-н Донецької 
обл. Проживала: кол. Олександрівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 05.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРГЕН Катерина Гергардівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Горлівський р-н Доне-
цької обл. Проживала: кол. Олександрівський   
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БЕРГЕН Марія Гергардівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРГЕН Наталія Генріхівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Лутугине. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРГЕН Яків Генріхович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Лутугине. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
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правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 22.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРГЕР Андрій Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРГЕР Володимир Антонович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 24.09.55 помер.  

БЕРГЕР Йосиф Іванович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕРГЕР Лідія Федорівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в с. Азарівка 
кол. Успенського р-ну Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕРГЕР Матильда Іванівна 1882ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Каза-
хстан. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРГЕР Микола Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-

рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРГЕР Микола Йосифович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРГЕР Микола Йосифович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав в сел. Азарівка 
кол. Успенського р-ну. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕРГЕР Павло Антонович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРГЕР Цецилія Францівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 15.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЕНДТ Олена Густавівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в с. Азарівка 
кол. Успенського р-ну Луганської обл . Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Алма-Атинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 10.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕРЕНТ Антоніна Людвігівна 1902ׁр.  
народження. Народилася в с. Олександрівка Но-
воград-Волинського р-ну Житомирської обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕРЕНТ Давид Християнович 1927ׁр.  
народження. Народився в с. Олександрівка Но-
воград-Волинського р-ну Житомирської обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕРЕНТ Ірма Християнівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРЗУХ Адоліна Андріївна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Адольф Якович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Альберт Фрідріхович 1923ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Альбіна Готлібівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Андрій Васильович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав в с. Переможне 
кол. Успенського р-ну. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЗУХ Андрій Євгенович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився в с. Переможне кол. Успен-
ського р-ну. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 09.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Анета Яківна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський рн. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 09.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Берта Андріївна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЗУХ Берта Василівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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БЕРЗУХ Берта Готлібівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Василь Васильович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРЗУХ Володимир Миколайович 
1924ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр. направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 20.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЗУХ Ельза Рудольфівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЗУХ Ефеліна Фрідріхівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Єлизавета Андріївна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 09.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕРЗУХ Ірма Андріївна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕРЗУХ Марія Ноївна 1924ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Новоайдарський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Марта Яківна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРЗУХ Ольга Яківна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРЗУХ Рудольф Якович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕРЗУХ Тамара Миколаївна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Федір Миколайович 1926ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЗУХ Юзефіна Фрідріхівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

БЕРЗУХ Яків Андрійович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЗУХ Яків Якович 1925ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЗУХ-КЛЕВЦОВА Марта Фрідріхів-
на 1926ׁр.  народження. Народилася: Новоай-
дарський р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БЕРІНТ Емма Карлівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕРІНТ Іван Омелянович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Аліція Яківна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Анета Яківна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н.Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Берта Яківна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Галина Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Елла Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 05.05.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Ергарт Якович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Ірина Іванівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Любов Яківна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Карагандинську обл., Ка-
захстан. 20.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРЛЕЙН Марія Василівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Отто Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН Отто Оттович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-

живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕРЛЕЙН-УТЦ Ерна Яківна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 у 1941 році на-
правлена на спецпоселення в Омську обл., 
РРФСР. У 1947 році переведена в м. Караганду, 
Казахстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРМАН Анна Яківна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРНГАРДТ Гарій Іванович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕРНГАРД Еммануїл Готфрідович 
1909ׁр.  народження. Народився в с. Катерино-
даль Варварівського р-ну Миколаївської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРНГАРД Михайло Еммануїлович 
1928ׁр.  народження. Народився в с. Катерино-
даль Варварівського р-ну Миколаївської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
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від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРНГАРД Павлина Андріївна 1912ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ00713 від 20.08.54.  

БЕРНГАРД Роза Еммануїлівна 1932ׁр.  
народження. Народилася в с. Катеринодаль Вар-
варівського р-ну Миколаївської обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРНГАРД Роза Михайлівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРНГАРД Роза Францівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася в с. Катеринодаль Варва-
рівського р-ну Миколаївської обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕРНГАРДТ Федір Федорович 1934ׁр.  
народження. Народився в с. Журавлівка кол. Іва-
нівського р-ну. Проживав: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
11.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРНГАРДТ-САЛОВА Ольга Готфрідів-
на 1919ׁр.  народження. Народилася в 
м. Костянтинівка Донецької обл. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 

комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00713 від 20.08.54.  

БЕРНДТ Павлина Карлівна 1897ׁр.  на-
родження. Народилася в с. Миколаївка Гришен-
ського р-ну Дніпропетровської обл. Проживала: 
Антрацитівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. Да-
ти звільнення у справі немає.  

БЕРНТ Густав Густавович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕРТРАМ Єлизавета Юхимівна 1893ׁр.  
народження. Народилася: Маріупольський р-н 
Катеринославської губ. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕРХМІЛЕР Анна Іванівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Кагановицький р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 31.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БЕРХМІЛЛЕР Євгенія Федорівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: Попаснянський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕХТОЛЬД Емма Омелянівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
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становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕРХТГОЛЬД Ірина (Іра) Йосифівна 
1924ׁр.  народження. Народилася в с. Козаківка 
Антрацитівського р-ну. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕССОНОВА Ольга Християнівна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Свердловсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 19.01.56 звільнена на 
підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕСТЕР (БЕТХЕР) Бруно Евальдович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав в с. 
Лимталь Жулинського р-ну Житомирської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 23.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕТКЕ Адіна Вільгельмівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася в с. Батракун Жулинсько-
го р-ну Київської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Архангельську обл., РРФСР. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЕТКЕ Бертольд Альбертович 1928ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 30.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕТКЕ Зельма Альбертівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. У лютому 1956р. звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕТХЕ Анна Федорівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 13.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕТХЕ Лідія Єгорівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 12.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕТХЕ Тимофій Єгорович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕТХЕ Юрій Єгорович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЕХТГОЛЬД Адам Карлович 1909ׁр.  на-
родження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕХТГОЛЬД Альберт Федорович 
1912ׁр.  народження. Народився: кол. Краснолу-
цький р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
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поселення в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЕХТГОЛЬД Ерна Альбертівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕХТГОЛЬД Іван Християнович 1913ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БЕХТГОЛЬД Микола Фрідріхович 
1915ׁр.  народження. Народився і проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЕХТГОЛЬД Олександр Якович 1924ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЕХТГОЛЬД Ольга Мартинівна 1916ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Адам Іванович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н. Про-

живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 23.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Адоліна Карлівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала в с. Добро-
пілля кол. Ровеньківського р-ну. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Адольф Адольфович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.10.54 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 
16.06.54.    

БЕХТОЛЬД Адольф Іванович 1909ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнеий 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Адольф Карлович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Талди-Курган-
ську обл., Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Альберт Мартинович 
1931ׁр.  народження. Народився: кол. Серговсь-
кий р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Альвіна Карлівна 1905ׁр.  
народження. Народилася в с. Макидон Радіонов-
ського р-ну Ростовської обл., РРФСР. Прожива-
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ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Антон Християнович 
1922ׁр.  народження. Народився і проживав в с. 
Добропольє Косинського р-ну Воронезької обл., 
РРФСР. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Талди-Курганську обл., 
Казахстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Берта Карлівна 1917ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БЕХТОЛЬД Василь Васильович 1905ׁр.  
народження. Народився в м. Луганську. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Василь Федорович 1907ׁр.  
народження. Народився: Свердловський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Вільгельм Адамович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Кокчетавську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Вільгельм Іванович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Володимир Васильович 
1936ׁр.  народження. Народився: Свердловський 
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Володимир Карлович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Талди-
Курганську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Володимир Сидорович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
01.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Галина Іванівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Герман Карлович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Емма Василівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
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латинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Емма Готлібівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Алтайський край, РРФСР. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Емма Омелянівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

БЕХТОЛЬД Єгор Єгорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Єлизавета Едуардівна 
1912ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Єлизавета Михайлівна 
1905ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

БЕХТОЛЬД Іван Вільгельмович 1903ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Іван Іванович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з протоколом Особ-
ливої наради МДБ №ׁ37 від 25.06.51 направле-
ний на спецпоселення в Іркутську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БЕХТОЛЬД Ірина Андріївна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Карл  Адамович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Карл Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Кароліна Адамівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Кароліна Карлівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
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Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Кіндрат Християнович 
1912ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з нака-
зом МДБ СРСР №ׁ00913/277сс від 27.12.51 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл. РРФСР. 09.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Клара Андріївна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Лідія Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Марія Адамівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Марія Андріївна 1887ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Таганрог, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Марта Карлівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена спецпоселення в Молотов-
ську обл., РРФСР. 31.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Микола Карлович 1926ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Микола Олександрович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БЕХТОЛЬД Микола Олександрович 
1934ׁр.  народження. Народився: кол. Серговсь-
кий р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Микола Омелянович 1927ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. У січ-
ні 1956 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БЕХТОЛЬД Олександр Васильович 
1928ׁр.  народження. Народився: кол. Олександ-
рівський р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
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Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БЕХТОЛЬД Олена Кіндратівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Ольга Андріївна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Ольга   Омелянівна 1929ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 23.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

БЕХТОЛЬД Ольга Федорівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Ольга Християнівна 1935ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 28.01.41 направ-
лена на спецпоселення  в Свердловську обл. 
РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Ольга Яківна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Поліна Іванівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ро-
веньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Рейнгольд Карлович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 11.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Рудольф Сидорович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

БЕХТОЛЬД Християн Іванович 1911ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Юстина Іванівна 1878ׁр.  на-
родження. Народилася: Маріупольська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БЕХТОЛЬД Яків Християнович 1923ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

БЕЦ-ВЕРШИНІНА Гільда Генріхівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Миколаївська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БЄЛИЦЬКА Марія Андріївна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася: Люксембурзький р-н 
Дніпропетровської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БИЧИНСЬКА Ельза Василівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІВЕР Гільда Давидівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БІВЕР Еваль Давидович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-

лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БІВЕР Юстина Яківна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Краснолуцький р-н. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БІГЛЕР Леокадія Квінтонівна 1899ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Алма--
Атинську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. У лютому 1956р. звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІККЕРТ Марія Абрамівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 24.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІЛІНГ Олександр Андрійович 1892ׁр.  
народження. Народився: Республіка Німців По-
волжя, РРФСР. Проживав: Луганська обл. Дан-
них у справі немає.    

БІЛЛЕР Гарі Юлійович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БІЛЛЕР Іра Андріївна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІМЛЕР-МЕРКЕЛЬ Ерна Оттівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
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обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.    

БІНЦ Віктор Генріхович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІНЦ Генріх Іванович 1902ׁр.  народжен-
ня. Народився: Волинська обл. Проживав: 
м. Луганськ. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Карагандинсь-
ку обл., Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРЖЕМІНСЬКА Матильда Карлівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 01.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРМАН Йосиф Михайлович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

БІРМАН Михайло Якович 1877ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

БІРМАН Раїса Михайлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРМАН Яків Якович 1919ׁр.  народжен-
ня. Народився: Запорізька обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРМАНН Анна Андріївна 1887ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРТ Готліб Готлібович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІРТ Ейтель Мартинович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БІРТ Леонора Карлівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ворошиловський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРТ Марта Генріхівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    
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БІРТ Марта Готлібівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІРТ Роза Карлівна 1928ׁр.  народження. 
Народилася: Дніпропетровська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Адаїда Адольфівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Ангеліна Йосифівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Запорізька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 16.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.    

БІТНЕР Анна Йосифівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 11.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Антон Миколайович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ку-
станайську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Валентина Іванівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Донська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Віктор  Федорович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Едмунд Іванович 1908ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Донецька обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 12.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Ефеліна Петрівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Зінаїда Йосифівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 24.02.56 звільнена на підставі поста-
нови начальника УВС Акмолінської обл.    

БІТНЕР Іван Фрідріхович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БІТНЕР Йосиф Адамович 1903ׁр.  наро-
дження. Народився: Куйбишевська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    
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БІТНЕР Йосиф Йосифович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Лідія Іванівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Ліна Миколаївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Марія Іванівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донська обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Марія Яківна 1900ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
08.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІТНЕР Микола Костянтинович 1904ׁр.  
народження. Народився і проживав: Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІТНЕР Надія Іванівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донська обл., РРФСР. Про-
живала: у м. Свердловську Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БІТНЕР Раїса Омелянівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

БІТНЕР-БЕЛЬ Адельма Едуардівна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Башкирську РСР, РРФСР. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

БІХ Берта Олександрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІХ Ванда Людвигівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Київська обл. Проживала: Ново-
айдарський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 20.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІХ Герольд Рейнгольдович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
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національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІХ Елла Евальдівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Київська обл. Проживала: Ново-
айдарський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

БІХ Іда Олександрівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІХ Ольга Готфрідівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІХ Ольга Олександрівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

БІХЛЕР Адольф Данилович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БІХЛЕР Герман Данилович 1923ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений 

на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БІХЛЕР Ерна Данилівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 14.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БІХЛЕР Феодосія Данилівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БІЦ Павло Іванович 1918ׁр.  народження. 
Народився: Краснодарський край, РРФСР. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 08.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БІШЛЕР Емма Оттівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Миколаєві. Проживала 
в м. Краснодоні Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БІШЛЕР Іван Оттович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав у м. Краснодоні Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 07.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БЛАТНЕ-ШАЛЬ Ірма Еммануїлівна 
1934ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  
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БЛЕЗІНГ Євгеній Адольфович 1914ׁр.  
народження. Народився і проживав в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛЕЗІНГ Клавдія Олексіївна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЛЕЗІНГ Лариса Євгеніївна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЛІФЕРЕНЦ-БРЕЛЬ Адольф-Леонід 
Карлович 1912ׁр.  народження. Народився: кол. 
Новосвітлівський р-н. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БЛІФЕРНЕЦ Микола Олександрович 
1925ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛІФЕРНІЦ Емілія Готлібівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: Кримська Автономна 
Республіка. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-

селення в Акмолінську обл., Казахстан. 30.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БЛІФЕРНІЦ Іра Густавівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛІФЕРНІЦ Костянтин Карлович 
1907ׁр.  народження. Народився: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛІФЕРНІЦ Костянтин Костянтинович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
восвітлівський р-н. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 01.03.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЛІФЕРНІЦ Микола Костянтинович 
1929ׁр.  народження. Народився: Новосвітлівсь-
кий р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛІФЕРНІЦ Олена Данилівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 01.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛОК Іван Августович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. У 1941ׁр.  мобілізований 
для роботи у промисловості. У 1946ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл. 
РРФСР. Звільнений на підставі розпорядження 
МВС СРСР №ׁ86 від 10.05.55.  

БЛЮМ Володимир Іванович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БЛЮМ Володимир Фрідріхович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новосвітлів-
ський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. 
01.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БЛЮМ Євген Іванович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛЮМ Марія Готлібівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БЛЮМЕНШТЕЙН Олена Вільгельмівна 
1919ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БОББ Агнеса Іванівна 1926ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. По-
мерла 13.07.51 (свід. про смерть ФЮ №ׁ296149 
від 14.08.51).  

БОББ Адольф Валентинович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Валентин Валентинович 1929ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Валентин Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Варвара Іванівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Віктор Якович 1933ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Іванівський р-н. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Віра Іванівна 1910ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
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комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Едмунд Валентинович 1933ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Емма Георгіївна 1902ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Еммануїл Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Антрацитівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 20.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Євген Якович 1926ׁр.  народження. 
Народився: кол. Іванівський р-н. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Йосиф Йосифович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Климентій Валентинович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Східноказахстанську 
обл., Казахстан. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БОББ Лео Євгенович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Іванівський р-н. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 12.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Лідія Климентіївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Лідія Олександрівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Лілія Семенівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Ліна Климентіївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Антрацитівський р-н. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Лінда Яківна 1928ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Марія Єгорівна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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БОББ Марія Семенівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Марія Фрідріхівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Запорізька 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 06.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Марта Іванівна 1905ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: кол. 
Іванівський р-н. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Меліта Андріївна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Антрацитівський р-н. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Олександр Олександрович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Олександр Семенович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Олена  Климентіївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Отілія Єгорівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський    
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Оттілія Фрідріхівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Петро Петрович 1937ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Семен Семенович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 12.12.55 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0180-55.  

БОББ Христина Йосифівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОББ Яків Валентинович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. У 1956 році звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОББ Яків Семенович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 116 
 

БОВЕРНИК Давид Августович 1926ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БОВІНА Тамара Омелянівна Народила-
ся: Житомирська обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БОГ Доротея Францівна 1871ׁр.  наро-
дження. Народилася: Маріупольська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Померла 06.05.52.  

БОДЛО-ГОФФ Марія Федорівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський  
р-н. Репатрійована з Польщі. Директивою НКВС 
СРСР №ׁ181 від 11.10.45 узята на облік по спец-
поселенню в Актюбінській обл., Казахстан. 
27.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БОЛЬЦ-МІЛЬЦ Ельза Альбертівна 
1936ׁр.  народження. Народилася: Новоайдарсь-
кий р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 20.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БОН Бертольд Карлович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 

обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БОН Леокадія Вільгельмівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БООГ Вероніка Францівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БООГ Віллі Миколайович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Краснолуцький р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БООГ Євгенія Густавівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Дніпропетровську. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БООГ Іван Петрович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
07.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БООГ Марія Петрівна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Краснолуцький р-н. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
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жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БООГ Петро Іванович 1906ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Іванівський р-н. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 21.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БООГ Петро Петрович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОПП Акада Яківна 1913ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОРОВКОВА Єлизавета Георгіївна 
1911ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.06.53 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР від 13.06.53 без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БОРОВЧЕНКОВА Єлизавета Леонтіївна 
1924ׁр.  народження. Народилася: кол. Красно-
луцький р-н. Проживала: Луганська обл.  У 
1946р. після репатріації з Німеччини була висе-
лена на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР, як особа німецької національності. 
05.01.56 звільнена на підставі Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 13.12.55.  

БОРОННИКОВА-ФІЦ Єлизавета Іванів-
на 1929ׁр.  народження. Народилася: Свердлов-
ський р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 

29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОСНАК Анна Іванівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Красний Луч Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОСНАК Теодоліна Федорівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Аполлона Яківна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Гільда Йосифівна 1915ׁр.  
народження. Народилася: Волгоградська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
21.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Ельза Олександрівна 
1915ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Єлизавета Іванівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Зубіна Петрівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Краснолуцький р-н. 18.11.42 Особли-
вою нарадою при МВС СРСР засуджена до 10ׁр.  
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позбавлення волі. Реабілітована у 1989 році. У 
вересні 1951ׁр.  за вказівкою правління МДБ 
СРСР №ׁ9/3-8419 від 21.08.51 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БОЯРСЬКА Катерина Миколаївна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Клара Антонівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Марія Іванівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Красно-
луцький р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Марія Петрівна 1900ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БОЯРСЬКА Марія Петрівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 30.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Марія Францівна 1893ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКА Ольга Іванівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БОЯРСЬКА Розалія Василівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 13.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКА Софія Йосифівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БОЯРСЬКА Цецилія Антонівна 1903ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Дніпропе-
тровська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Альбін Антонович 1913ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БОЯРСЬКИЙ Анатолій Миколайович 
1933ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
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23.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БОЯРСЬКИЙ Андрій Іванович 1924ׁр.  
народження. Народився: кол. Краснолуцький    
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Едуард Борисович 1932ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ  Іван Іванович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БОЯРСЬКИЙ Іван Петрович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан. У лютому 1956р. звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Йосиф Борисович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Краснолуцький    
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Маркус Антонович 1912ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.02.56 звільнений 

на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Микола Миколайович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Микола Петрович 1934ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Олександр Іванович 
1930ׁр.  народження. Народився: Дніпропетров-
ська обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Пермську обл., РРФСР. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БОЯРСЬКИЙ Петро Антонович 1928ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Фелікс Борисович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БОЯРСЬКИЙ Яків Якович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  
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БРАЙЄР Отто Данилович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 24.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БРАЙНЕР Роза Яківна 1919ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРАКОВСЬКИЙ Роман Романович 
1921ׁр.  народження. Народився: Челябінська 
обл., РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БРАНГ Аделія Августівна 1881ׁр.  наро-
дження. Проживала: Марківський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРАНДТ Олександр Генріхович 1925ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БРАНДТ Павлина Федорівна 1887ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БРАНОВСЬКА Катерина Володимирів-
на 1885ׁр.  народження. Народилася: Дніпропет-
ровська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 10.05.49 поме-
рла в м. Березники Пермської обл.  

БРАНТ Альвіна Єгорівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРАНТ Анна Михайлівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
03.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРАНТ Ервін Альбертович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
кол. Білолуцький р-н. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БРАНТ Марія Єгорівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРАНТ Павло Єгорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БРАУМАН Анна Іванівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
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обл., Казахстан. 18.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БРАУН Альфред Миколайович 1934ׁр.  
народження. Народився: кол. Олександрівський 
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БРАУН Віктор Миколайович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Олександрівський   
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БРАУН Євгенія Іванівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРАУН Іда Яківна  1925ׁр.  народження. 
Народилася: Житомирська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БРАУН Олександр Людвігович 1907ׁр.  
народження. Народився: Челябінська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БРАУН-ГЕЙС Регіна Іванівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРЕДІН Григорій Германович 1924ׁр.  
народження. Народився: Харківська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БРЕДІН Федір Федорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Дніпропетровсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 07.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРЕДІНА Елла Германівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРЕДІНА Ольга Пилипівна 1889ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРЕЙНЕР Євгенія Семенівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРЕЙНЕР Клементина Яківна 1930ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
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ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БРЕЙНЕР Клементина Яківна 1930ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БРЕМ Марта Яківна 1892ׁр.  народження. 
Народилася: Катеринославська губ. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 06.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БРЕНДЕЛЬ Марта Іванівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БРЕНДЕЛЬ Наталія Готфрідівна 1896ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БРЕТ Аделія Яківна 1895ׁр.  народження. 
Народилася: Дніпропетровська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БРЕТ Рита Альбертівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БРИЛІНА-КЕДРОВСЬКА Віра Миколаї-
вна 1931ׁр.  народження. Народилася: Ростовсь-
ка обл., РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БРІЛЬ Анна Андріївна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРІЛЬ Лідія Фрідріхівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 28.08.53 звільнена на під-
ставі заключення УВС Свердловської обл., 
РРФСР.   

БРОД Андрій Петрович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.02.56. звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Ельза Петрівна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. По-
мерла 21.01.55.  

БРОД Ерна Борисівна 1924ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
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СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БРОД Єлизавета Мартинівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.01.56. звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Єлизавета Федорівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.02.56. звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Кароліна Теодорівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Таганрозька обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БРОД Лідія Іванівна 1931ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
16.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Олександр Андрійович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Ольга Едуардівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Юстина Карлівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Таганрозька обл., РРФСР. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21.11.1942 
засуджена до 8ׁр.  позбавлення волі. Реабілітова-
на у 1962 році. Після відбуття покарання у 

1947р. направлена на спецпоселення в Кіровську 
обл., РРФСР, згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41. Зві-
льнена 08.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД Яків Петрович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 29.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОД-КОРОТКОВА Роза Карлівна 
1925ׁр. народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 15.03.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОДОВСЬКА Ольга Карлівна 1918ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Новоай-
дарський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Казахстан. 14.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БРОДТ Аделіна Готфрідівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

БРОДТ Віра Фрідріхівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 27.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОДТ Володимир Іванович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новосвітлівський    
р-н. Проживав: кол. Іванівський р-н. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
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27.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОДТ Володимир Самійлович 1911ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРОДТ Вольдемар Фрідріхович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОДТ Герміна Сидорівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. Померла 10.08.50.  

БРОДТ Елла Пантеліївна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРОДТ Емілія Августівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 06.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРОДТ Мотрона Пантеліївна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 04.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 

по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРОДТ Феня Федорівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРОДТ Фрідріх Самійлович 1908ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. У 1937 році засуджений до 10ׁр.  позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1989 році. У 1947ׁр. , 
після відбуття покарання, направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан.  
02.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОЛЬ Віктор Якович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ворошиловський 
р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 16.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРОЛЬ Олена Федорівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 11.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БРОЛЬ Яків Йосифович 1900ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Одеська обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 11.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БРОНШ Клара Михайлівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  
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БРОНШ Лідія Михайлівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БРУДЕР Ігорт Фрідріхович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Марківський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Акмолінськ, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БРУНЬКОВ Август Фрідріхович 1925ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БРУСЕНЦОВА Марія Карлівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 22.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

БУК Альберт Леордович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БУК Андрій Едмундович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУК Берта Готлібівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський    

р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Герман Християнович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

БУК Едвін Володимирович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Едгард-Едуард Робертович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Едмунд Готлібович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУК Еріх Адольфович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

БУК Еріх Федорович 1926ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БУК Євгенія Готлібівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
03.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Іван Християнович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БУК Ірма Федорівна 1907ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БУК Кароліна Едуардівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУК Катерина Християнівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 14.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БУК Ліна Готлібівна 1907ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 

Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУК Ліна Фрідріхівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 14.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУК Марія Василівна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

БУК Марія Єгорівна 1891ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Марія Яківна 1902ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н. Проживала: 
Свердловський р-н. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Олександр Володимирович Народи-
вся і проживав: кол. Іванівський р-н. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
Помер 19.12.51.  

БУК Ольга Андріївна 1918ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 03.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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БУК Отто Володимирович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Роберт Федорович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Родіон Федорович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: Маріупольська обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БУК Роза Адольфівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 15.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БУК Рудольф Рудольфович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БУК Рудольф Федорович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Олександрівський р-н. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БУК Федір Олександрович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. 

Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. Помер 16.01.52.  

БУК Фріда Леонардівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 22.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК Юзефіна Василівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУК-ШТЕНІНГЕР Едгар Августович 
1931ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУЛЬЦ Андрій Людвігович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БУНЬКОВСЬКА Олена Іванівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Міллеровська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
14.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУНЬКОВСЬКА Раїса Іванівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

БУРГЕР Валентина Оттівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

БУРМАН Адам Пилипович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. У 1938ׁр.  був засу-
джений до 10ׁр.  позбавлення волі. Реабілітова-
ний у 1962 році. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений у 1947ׁр.  на спецпоселення в Ар-
хангельську обл., РРФСР. 17.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУРМАН Єва Пилипівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. По-
тонула 31.05.51.  

БУРМАН Єгор Адамович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУРМАН Катерина Адамівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУРМАН Марія Кіндратівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУРМАН Михайло Пилипович 1917ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУРМАН Олена Кіндратівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУРМАН Роза Адамівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУРХАРТ Едик Данилович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 04.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУРХОРД Данило Густавович 1909ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

БУССЕ Генріетта Федорівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Алчевську. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  
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БУССЕ Герта Карлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Алчевську. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУССЕ Еля Карлівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Алчевську. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУССЕ Еміль Карлович 1904ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Алчевську. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУССЕ Лілі Карлівна 1903ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУССЕ Лілія Карлівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Алчевську. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 28.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУХМІЛЛЕР Віктор Михайлович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Помер 31.10.55.  

БУХМІЛЛЕР Марія Кіндратівна 1886ׁр.  
народження. Народилася: кол. Донська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

БУХМІЛЛЕР Михайло Михайлович 
1919ׁр.  народження. Народився: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУХМІЛЛЕР Фріда Андріївна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Омська обл., РРФСР. 
Проживала: Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

БУЧ Антон Адамович 1891ׁр.  народжен-
ня. Народився: Одеська обл. Проживав: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУЧ Віктор Антонович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

БУЧ Іван Антонович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: Одеська обл. Проживав: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
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захстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

БУЧ Марія Станіславівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

БУЧ Франц Йосифович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: Біловодський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

     
  

 
 
 

 
 
 

В 
ВААЛ Ріка Християнівна 1897ׁр.  наро-

дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВААЛ Ріка Християнівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-

на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАГНЕР Актавія Іванівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАГНЕР Альвіна Кузьмівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: Білокуракинський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з директивою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 
взята на облік як спецпоселенка в Комі АРСР у 
1946ׁр.  23.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Анна Яківна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Маріупольська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Василь Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАГНЕР Володимир Іванович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений у зв’язку з призовом в Радянську Ар-
мію за довідкою Кіровського райвійськкомату 
м.Караганди від 28.12.55.   

ВАГНЕР Данило Валентинович 1928ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський 
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з постано-
вою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 
12.08.41 направлений на спецпоселення в Комі 
АРСР у 1946ׁр.  Звільнений у 1956ׁр.   

ВАГНЕР Данило Іванович 1924-1925ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Елла Християнівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Еріх Матвійович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Єва Вільгельмівна 1902ׁр.  на-
родження.Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Єлизавета Карлівна 1897ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: Запорізька обл. Згідно з директивою 
НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 направлена на 
спецпоселення  в Свердловську обл., РРФСР, 
15.11.45. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВАГНЕР Іван Адамович 1904ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Іван Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-

становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Ірина Матвіївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 
від 16.07.54.  

ВАГНЕР Кароліна Андріївна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Кароліна Лук’янівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Катерина Іванівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Сталінська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Померла 02.06.55.  

ВАГНЕР Катерина Кіндратівна 1872ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. Померла 
01.02.54.  

ВАГНЕР Катерина Пилипівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  Звільнена 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  
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ВАГНЕР Катерина Францівна 1884ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  По-
мерла 17.06.55.  

ВАГНЕР Кіндрат Якович 1900ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВАГНЕР Клавдія Пилипівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
24.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Клара Карлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Клара Яківна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Лідія Іванівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Донська обл., РРСФР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВАГНЕР Магдалина Матвіївна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Чернігівська обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Марія Адамівна 1869ׁр.  наро-
дження. Народилася: Катеринославська губ. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  25.01.56 звільнена згідно з наказом МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Марія Андріївна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Марія Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Марія Пилипівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАГНЕР Матвій Якович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  
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ВАГНЕР Ніна Андріївна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Саратовська 
обл. РРСФР. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Олена Кіндратівна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
24.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Олена Кіндратівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАГНЕР Пилип Пилипович 1888ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Сталінська обл. Про-
живав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
Помер 24.05.54.  

ВАГНЕР Пилип Якович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР  11.11.41 направлений на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
23.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Роза  Іванівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Роза Йосифівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР Софія Григорівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАГНЕР Франц Адамович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 19.01.56 звільнений на підставі 
Указу ПВР СРСР від 13.12.55 та наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ВАГНЕР Яків Якович 1921ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Іванівський р-н. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАГНЕР-ВОТЧЕЛЬ Марія Кіндратівна 
1932ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВАГНЕР-ДЕККЕРТ Марія Яківна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан.   Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЙГАНТ Антоніна Олександрівна 
1930ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
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права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВАЙГЕЛЬ Адольф Кіндратович 1926ׁр.  
народження. Народився: Краснодарський край, 
РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі Указу ПВР СРСР 
від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЙГЕЛЬ Віктор Кіндратович 1922ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлівський р-н. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 та наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЙГЕЛЬ Володимир Кіндратович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан.  Звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЙГЕЛЬ Кіндрат Антонович 1891ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлівський р-н. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 та наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ВАЙГЕЛЬ Лідія Кіндратівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Краснодарський край, 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЙГЕЛЬ Марія Михайлівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл. , 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-

ності. Звільнена на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЙДЕНТАЛЬ Ельфріда Омелянівна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАЙМЕР Едуард Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАЙНБЕРГ Іван Федорович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Стахановський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. Помер 
02.12.56.  

ВАЙНБЕРГ Катерина Адамівна 1898ׁр.  
народження. Народилася: Харківська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВАЙНБЕРГ Лідія Федорівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЙНБЕРГ Марія Федорівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Стахановський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВАЙНГАРД Отто Олександрович 1922ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.12.55 на підставі Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 13.12.55 звільнений.  

ВАЙНГАРДТ Анна Андріївна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАЙНЕР Феня Михайлівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Відень, Австрія. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАЙРІХ-ТІЦ Ірма Павлівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАЙС Арнольд Данилович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЙС Ліна Федорівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Луганська обл. Проживала: Све-
рдловський р-н. Згідно з Постановою Державно-

го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЙШНУР Артур Асафович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАЛ Аделіна Іванівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛ Альберт Федорович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав в м. Краснодоні 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі Указу ПВР СРСР 
від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛ Амалія Юнасівна 1899ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛ Андрій Якович 1927ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Карагандинсь-
ку обл., Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 22.02.56 звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАЛ Берта Іванівна 1898ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Маріупольська обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
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селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВАЛ Берта Петрівна 1906ׁр.  народження. 
Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ВАЛ Валентина Андріївна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАЛ Віктор Карлович 1932ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 20.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Вільгельміна Теодорівна 1908ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАЛ Генріх Федорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 14.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАЛ Герберт Давидович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАЛ Егон Олександрович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Емілія Іванівна 1926ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Емілія Омелянівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Північноказахстанська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛ Еріх Федорович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Успенський р-н. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 14.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛ Євгеній Володимирович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 11.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛ Євгенія Іванівна 1897ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Дніпропетровська 
обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 20.02.56 
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звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАЛ Єлизавета Теодорівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 29.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Єлизавета Федорівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВАЛ Іра Давидівна 1932ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛ Ліна Готлібівна 1925ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 02.03.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВАЛ Марія Густавівна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Омську, РРФСР. Проживала 
в Луганській обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 14.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛ Марія Карлівна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-

лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАЛ Марія Яківна 1873ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Маріупольська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛ Марта Павлівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Марта Петрівна 1903ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАЛ Олександр Давидович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Ольга Яківна 1932ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Отто Олександрович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛ Павлина Готфрідівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
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раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Рейнгольд Давидович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Теодор Іванович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Федір Якович 1930ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Феня Іванівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ Фріда Федорівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 14.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛ Христина Яківна 1873ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Маріупольська обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВАЛ Яків Якович 1934ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛ-КОЗЛОВСЬКА Ольга Карлівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Темір-Тау, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЛ Вільгельміна Петрівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЛ Лідія Омелянівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Північноказахстанська 
обл., Казахстан. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  31.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЛ Омелян Омелянович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  Звільнений 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВАЛЛ Петро Омелянович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Омську, РРФСР, Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
25.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЛ Роберта Фрідріхівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кремінський р-н. Прибула 
по репатріації з Польщі. У 1946ׁр.  згідно з Ди-
рективою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 на-
правлена на спецпоселення в кол. Молотовську 
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обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛЛ Федір Омелянович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Північноказахстанська обл., 
Казахстан. Проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  25.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.56.  

ВАЛЬ Ерна Володимирівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Дніпропетров-
ська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛЬ Єлизавета Лук’янівна 1902ׁр.  на-
родилася: Дніпропетровська обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 11.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬ Ірина Сидорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВАЛЬ Марта Володимирівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл.Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬКЕР Емма Федорівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Челябінська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-

меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВАЛЬКЕР Ерна Григорівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 04.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВАЛЬКЕР Лідія Фрідріхівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Слов’янську Донець-
кої обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. Звіль-
нена у зв’язку зі вступом до вузу.  

ВАЛЬТЕР Адольф Едуардович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  22.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Армільда Карлівна 1922ׁр.  
народження. Народилася в м. Токмак Запорізької 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАЛЬТЕР Віктор Адольфович 1881ׁр.  
народження. Народився: Херсонська обл. Про-
живав: Луганська обл. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР у 1942р. засуджений до 10ׁр.  по-
збавлення волі. Реабілітований у 1959 році. Піс-
ля відбуття покарання згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан.  06.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР ВІіктор Едуардович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
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поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВАЛЬТЕР Віктор Карлович 1926ׁр.  на-
родження. Народився в м. Великий Токмак Запо-
різької обл. Проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

ВАЛЬТЕР Володимир Едуардович 
1928ׁр.  народження. Народився: Луганська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  03.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Едвін Андрійович 1926ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Елла Вікторівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Євгенія Яківна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛЬТЕР Єлизавета Георгіївна 1904ׁр.  
народження.Народилася: Катеринославська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Зоя Яківна 1905ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Одеська обл.  Проживала: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Ірма Андріївна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВАЛЬТЕР Карл Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛЬТЕР Карл Якович 1895ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВАЛЬТЕР Міля Вікторівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Павло Вікторович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
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на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.  06.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Рефель Брунович 1931ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. Знятий з обліку спецпоселення  
у зв’язку з засудженням.  

ВАЛЬТЕР Тереза Адамівна 1928ׁр.  наро-
дження.Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕР Франц Брунович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56. 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАЛЬТЕРЛІХ Олександр Фрідріхович 
1937ׁр.  народження. Народився: м. Луганськ. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  10.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАНЗІДЛЕР Емма Фердінандівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: кол. Стахановський   
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена у 1945р. на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
02.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВАНЗІДЛЕР Ерна Альбертівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: кол. Стахановський   
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-

ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАНЗІДЛЕР Євгенія Августівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: кол. Лисичанський    
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАНЗІДЛЕР Лілія Альбертівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: кол. Стахановський   
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАНЗІДЛЕР Олена Фердінандівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: кол. Стаха-
новський р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Директивою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.09.45 у 
1945ׁр.  направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВАНЗІТЛЕР Августина Андріївна 
1891ׁр.  народження. Народилася: кол. Олексан-
дрівський р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. На підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВАНЗІТЛЕР Берта Карлівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВАНЗІТЛЕР Володимир Карлович 
1927ׁр.  народження. Народився: кол. Олександ-
рівський р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВАНЗІТЛЕР Міліта Карлівна 1916ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВАТКЕ Антоніна Едуардівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: м. Луганськ. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАТКЕ Емілія Християнівна 1881ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВАТКЕ Ольга Робертівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Адіна Іванівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Василь Васильович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 

Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Володимир Васильович 1933ׁр.  
народження. Народився: кол. Новосвітлівський 
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Едуард Адамович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 22.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Ельза Рудольфівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Емма Андріївна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл. РРФСР. Про-
живала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВЕБЕР Емма Василівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Емілія Августівна 1875ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
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ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВЕБЕР Єлизавета Корніївна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл. Прожи-
вала: Краснодонський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВЕБЕР Іван Іванович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Лідія Августівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Лідія Іванівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Лілія Самійлівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Марія Василівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Марія Каспарівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл. РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Ніна Андріївна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Ніна Карлівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Олена Андріївна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Олена Михайлівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Ольга Андріївна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
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Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Ольга Готлібівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Ольга Карлівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Рудольф Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕБЕР Яків Андрійович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕБЕР Яків Васильович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕГЕРТ Андрій Федорович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 

комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Антоніна Мартинівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Готліб Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Гуго Юліусович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Еріх Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Ірма Юліусівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  
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ВЕГНЕР Лілія Данилівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Містківський р-н. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Лілія Юліусівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Марта Готлібівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Ольга Іванівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Райнгольд Іванович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВЕГНЕР Ренада Християнівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-

ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ВЕДЛЕР Євгенія Андріївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
11.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕДЛЕР Маркус Маркович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕДМАН Гаррі Едмундович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новоастраханський 
р-н. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВЕДЬМАНОВА-_ЛЕЙПІ Ольга Оттівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Пермську обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕЙДЕЛІХ Готліб Георгійович 1903ׁр.  
народження. Народився: кол. Бессарабська обл. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВЕЙДМАН Гільдегар Едмундович 
1939ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 146 
 

танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВЕЙДМАН Емілія Василівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Талди--
Курганський р-н, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЙДМАН Ольга Вільгельмівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ВЕЙНГАРД Валентин Йосифович 
1935ׁр.  народження. Народився: кол. Сталінська 
обл. Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.    31.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЙНГАРД Емілія Яківна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Сталінська обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЙНГАРДТ Оскар Олександрович 
1921ׁр.  народження. Народився: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВЕЙНГЕРТ Артур Іванович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: Кримська обл. Проживав: 
кол. Кагановицький р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-

поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЙС Віктор Данилович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 15.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЙС Фріда Готлібівна 917ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.   10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЙСБРОТ Амалія Оттівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВЕЙСБРОТ Андрій Кіндратович 1908ׁр.  
народження. Народився: АРСР Німців Поволжя. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВЕЙСБРОТ Герта Андріївна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася: кол  Успенський р-н. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВЕККЕР Альберт Якович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 
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на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВЕЛИСЕВИЧ-ГАН Ельза Олександрівна 
1913ׁр.  народження. Народилася і проживав: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0580 від 
2.12.55.  

ВЕЛТЕРЛІХ Роза Августівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Боково-Антрацитівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  10.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЛЬКЕ Андрій Васильович 1905ׁр.  на-
родження. Народився: Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЛЬКЕ Єлизавета Яківна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЛЬКЕ Катерина Андріївна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Омська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВЕЛЬКЕ Міна Андріївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: м. Луганськ. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕЛЬКЕ Яків Андрійович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: Омська обл. РРФСР. Про-
живав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-

дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 
16.07.54.  

ВЕЛЬФЛЕ Гертруда Цезарівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: м. Берлін, Німеччина. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Півден-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВЕЛЬФЛЕ Матильда Готлібівна 1884ׁр.  
народження. Народилася в Польщі. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Померла 2.06.50.  

ВЕЛЬФЛЕ Ядвіга Цезарівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Німеччина. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕЛЬШ Марія Пилипівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Самарська губ. Про-
живала: Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВЕНДЛАНД Володимир Юліусович 
1918ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР від 18.08.45 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР, 
строком на 6ׁр.  06.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВЕНДЛАНД Ірма Євгенівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
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уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі Ука-
зу ПВР СРСР від 13.12.55 №ׁ129/23 та наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕНДЛАНД Марта Яківна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Кривий Ріг Дніпропет-
ровської обл. Проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 22.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВЕНДЛАНД Оскар Юліусович 1916ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н. Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВЕНДЛАНД Отто Едуардович 1921ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВЕНДЛАНД Роза Фрідріхівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду обл., Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВЕНДЛАНД Розалія Ертманівна 1901ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі Ука-
зу ПВР СРСР від 13.11.55 №ׁ129/23 та наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕНЦ Єлизавета Готлібівна 1882ׁр.  на-
родження.Народилася: Одеська обл. Проживала: 

Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  29.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕНЦ Іван Іванович 1880ׁр.  народження. 
Народився: Одеська обл. Проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВЕНЦЛОВ Іда Альбертівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Антрацитівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕРБІС Емілія Петрівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Померла 14.09.54.  

ВЕРБІС Ефеліна Фрідріхівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ВЕРБІС Євгенія Василівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Уфимська обл., Башкирія. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВЕРБІС Ірма Фрідріхівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕРБІС Федір Фрідріхович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
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Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Помер 20.11.55.  

ВЕРДЕЦЬКА Герта Готлібівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕРДЕЦЬКИЙ Леонід (Лейнард) Едуар-
дович 1931ׁр.  народження. Народився: Жито-
мирська обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕРЖБОВСЬКИЙ Володимир Олексан-
дрович 1925ׁр.  народження. Народився: Крас-
нодарський край, РРФСР. Проживав: Красно 
донський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВЕРНЕР Артур Єфремович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
кол. Лозно-Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВЕРНЕР Гергард Робертович 1916ׁр.  на-
родження. Народився:  Дніпропетровська обл. 
Проживав: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Свердловську обл., РРФСР, як осо-
ба німецької національності. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВЕРНЕР Ейвальд Ернстович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 

національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕРНЕР Ріхард Ернстович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Житомирська 
обл. Проживав: кол. Білолуцький р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВЕРТЕРЛІХ Євгеній Федорович 1925ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Туль-
ську обл., РРФСР.  18.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕРТМАН Артур Карлович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Лисичанський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВЕРТМАН Герберт Карлович 1917ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Лисичанський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВЕРТМАН Герта Карлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВЕРШИНІНА-БЕЦ Гільда Генріхівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала в м. Свердловську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
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стан. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕСЕЛЬСЬКА-ЮНКІНТ Луїза Йосифів-
на 1926ׁр.  народження. Народилася: Дніпропет-
ровська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВЕСНЕР-ГУССЕРТ Валентина Тимофії-
вна 1930ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВЕХТЕР Василь Карлович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл.  Про-
живав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВЕХТЕР Віктор Густавович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Кагановицький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІБЕ Андрій Андрійович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВІБЕ Андрій Якович 1928ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІБЕ Ельвіра Людвігівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВІБЕ Зінаїда Іванівна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Харківська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. Звільнена у зв’язку зі всту-
пом у вищий навчальний заклад.  

ВІБЕ Іван Якович 1910ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Донецька обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІБЕ Петро Петрович 1914ׁр.  народжен-
ня. Народився: Донецька обл. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 03.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІДЛЕР Адольф Корнійович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  27.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВІДЛЕР Емілія Корніївна 1894ׁр.  наро-
дження.Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  151

стан.  28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Ернетіна Федорівна 1897ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Корній Федорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  28.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Кароліна Корніївна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Марія Корніївна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Міна Іванівна 1877 (1878)ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Ольга Корніївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Отто Федорович 1929ׁр.  наро-
дження. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 22.01.56 

звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІДЛЕР Рудольф Корнійович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.  10.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІКБЕРГ Ірина Еммануїлівна 1923ׁр.  
народження. Народилася в м. Харків. Прожива-
ла: Луганська обл. У 1944ׁр.  направлена на спе-
цпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, як 
член родини засудженої «фольксдойче». Звіль-
нена 14.01.54 згідно з вказівкою МВС СРСР 
№ׁ15/2-50320 від 19.12.53.  

ВІЛЛЕР Катерина Петрівна 1883ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Дніпропетровська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  20.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВІЛЬ Август Іванович 1895ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.06.51 помер.   

ВІЛЬ Андрій Карлович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 05.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІЛЬ Ельза Федорівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Герберт-Григорій Еріхович-Андрі-
йович 1936ׁр.  народження. Народився і прожи-
вав: кол. Іванівський р-н. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 03.10.55 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Герберт Едуардович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Герта Едуардівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Єлизавета Іванівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 05.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВІЛЬ Лінда Федорівна 1921ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Куйбишевська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Марія Едуардівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  14.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Мартин Готфрідович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  20.01.56 звільне-

ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВІЛЬ Міна Єгорівна 1893ׁр.  народження. 
Народилася: Дніпропетровська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  27.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВІЛЬ Рудольф Карлович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 07.01.56  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВІЛЬ Федір Готфрідович 1908ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Попаснянський р-н Луганської обл. У 
1947ׁр.  після репатріації направлена на спецпо-
селення в Новосибірську обл., РРФСР, як особа 
німецької національності. 11.01.56 звільнений на 
підставі Указу ПВС СРСР від 13.12.55.  

ВІЛЬ Федір Федорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.  06.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬ Фріда  Едуардівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬГАУК Климентій Валентинович 
1923ׁр.  народження. Народився: Харківська обл. 
Проживав у м. Краснодоні Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЛЬД Аліда Карлівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Луганська обл. Згідно з Поста-
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новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВІЛЬД Олександр Фрідріхович 1911ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
10.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІЛЬДЕ Вільгельм Фрідріхович 1908ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
18.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІЛЬДЕ Емма Василівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56  
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВІЛЬДТ Фріда Федорівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
18.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІЛЬКЕЛЬ Анна Андріївна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.   26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІНКЕ Гельмут Юліусович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Житомирська 

обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВІНС Давид Абрамович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56  
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВІНТЕР Володимир Іванович 1925ׁр.  на-
родження. Народився у м. Алчевську Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 23.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІНТЕР Генріх Петрович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Лисичанський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
19.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІНТЕР Ельза Еммануїлівна 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена у 1947ׁр.  на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР, як дружина спец-
поселенця. 12.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІНШЕЛЬ Ерментіна Михайлівна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
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стан.   24.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІНШЕЛЬ Роза  Пилипівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.   12.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВІНШЕЛЬ Яків Михайлович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.   24.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІРХ Бертольд Евальдович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Містківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 09.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІРХ Гульда Фрідріхівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 05.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВІРХ Емма Омелянівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІРХ Ервін Евальдович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Містківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 05.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІРХ Іван Іванович 1924ׁр.  народження. 
Народився: Житомирська обл. Проживав: кол. 
Містківський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 24.01.56  на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВІРХ Ірма Евальдівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. На підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІРХ Нейта Евальдівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл.Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.01.56  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВІРЧЕНКО Мотрона Пантеліївна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. Звільнена на підставі вказівки МВС СРСР 
від 10.09.53.  

ВІРШКЕ Альміда Генріхівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІРШКЕ Андрій Андрійович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВІРШКЕ Герта Рудольфівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВІРШКЕ Лідія Михайлівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВІРШКЕ Ольга Рудольфівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: кол.Волинська округа. 
Проживала: Сватівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВІРШКЕ Отілія Людвігівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська округа. 
Проживала: Сватівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВІРШКЕ Софія Рудольфівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася: Сватівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. На підставі наказу МВС СРСР 

№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВІСТ Амалія Кіндратівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВІТ Альберт Августович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Лозно-Олександрівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВІТ Мейта Адольфівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВІТ Ренгольд Адольфович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВІТМАЄР Зінаїда Адольфівна 1920ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВІТМАЄР Лідія Адольфівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
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направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВІТШТЕЙН Андрій Матвійович 1914ׁр.  
народження. Народився: кол. Кагановицький 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
Помер 05.02.52.  

ВІЦКА Антоніна Карлівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: м. Марківка Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. Померла 09.03.50.  

ВІЦКА Антоніна Яківна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Харківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 16.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВІЦКЕ Володимир Вільгельмович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: Жи-
томирська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЦКЕ Ейвал Вільгельмович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Марківський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІЦКЕ Еріх Петрович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився: Житомирська обл. Проживав: Ха-
рківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 30.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВІЦКЕ Фріда Петрівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВІШТЕЙН Анна Карлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. На під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВІШТЕЙН Ніна Карлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Серговський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОГЕЛЬ-КОХ Міліта Кіндратівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 15.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ВОЙНОВИЧ-АДАМ Євгенія Андріївна 
1930ׁр.  народження. Народилася: м. Житомир. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ВОЛЬБЕРГ Анна Дмитрівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: м. Моздок, РРФСР. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 29.06.53 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР від 22.05.53.  

ВОЛЬГЕМУТ Іван Людвігович 1870ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
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вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
20.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВОЛЬГЕМУТ Христина Фрідріхівна 
1871ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВОЛЬТЕР Євгенія Пилипівна 1886ׁр.  
народження Народилася: Харківська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВОЛЬТЕР Мейта Федорівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОЛЬТЕРОВА Лідія Данилівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Агнізія Йосифівна 1910ׁр.  наро-
дження.Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-

стан.   31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Адам Матвійович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
№ׁ2060/9350 від 12.08.45 направлений на спец-
поселення в Комі АРСР. Звільнений у 1956ׁр.  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Адольф Еммануїлович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Анна Олександрівна 1936ׁр.  на-
родження. 1936ׁр.  народження. Народилася: 
Ростовська обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Звільнена 30.11.54.  

ВОЛЬФ Антон Матвійович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Антоніна Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.   19.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Берта Олександрівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.    21.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Віра Яківна 1905ׁр.  народження. 
Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.    
08.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Володимир Іванович 1918ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл. РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Володимир Петрович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР.   Звільнений у люто-
му 1956 року на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Гільда Піюсівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.    18.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Дора Петрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.    29.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Ельза Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 14.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВОЛЬФ Ельза Павлівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-

ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Єва Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Єлизавета Андріївна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Іван Пилипович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.    14.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Йосиф Адамович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.    22.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Карл Фрідріхович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.                                                             

ВОЛЬФ Кароліна Федорівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Кустанайську 
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обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Катерина Іванівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.   08.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Катерина Яківна 1883ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.   21.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Клементина Піюсівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Антраци-
тівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.    18.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ВОЛЬФ Лідія Альбертівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Лідія  Іванівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Лідія Федорівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Марія Андріївна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВОЛЬФ Марія Іванівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.    08.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Марія Кіндратівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан.  
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Мотрона Матвіївна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.   19.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Михайло Петрович 1895ׁр.  на-
родження. Народився в м. Кіровоград. Проживав 
в м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.                             

ВОЛЬФ Міліта Альбертівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.    
21.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  
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ВОЛЬФ Олександр Іванович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.                                                                                                  

ВОЛЬФ Олександр Йосифович 1905ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.    27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Олександр Олександрович 
1934ׁр.  народження. Народився: Ростовська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.    27.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Олександр Пилипович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.    16.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Олексій Піусович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Боково-Антрацитівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Кемеровську обл., 
РРФСР. 20.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                                                                                                  

ВОЛЬФ Петро Павлович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: у м. Ровеньки Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 

права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ВОЛЬФ Пилип Адамович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Катеринославська губ. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.    14.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Роза Андріївна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВОЛЬФ Роза Лаврентіївна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.    25.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЛЬФ Теодор Іванович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Фаїна Пилипівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кустанайську обл., Казахстан.    
14.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Федір Пилипович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.    
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14.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Федір Федорович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ВОЛЬФ Целестина Іванівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.    08.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Цецілія Христофорівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Краснолуцький   р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОЛЬФ Якобіна Андріївна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання  

ВОЛЬФ-ТАРАСЕВИЧ Роза Федорівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВОРЕМСБЕХЕР Марта Федорівна 
1912ׁр.  народження. Народилася: Кіровоградсь-
ка обл.  Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОРОМСБЕХЕР Лідія Карлівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: Херсонська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВОРОМСБЕХЕР Федір Михайлович 
1890ׁр.  народження. Народився: Херсонська 
обл. Проживав в м. Луганську. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВОРОМСБЕХЕР Федір Федорович 
1914ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВОТЧЕЛЬ Адам Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Талди-Курганську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. Звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Адам Матвійович 1888ׁр.  на-
родження. Народився: Чернігівська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Джам-
бульську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ВОТЧЕЛЬ Адам Степанович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
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від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ВОТЧЕЛЬ Адам Якович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Аделіна Пилипівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Альберт Кіндратович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Альберт Матвійович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Андрій Єгорович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл.  Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
20.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Андрій Іванович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Арнольд Кіндратович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-

вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 17.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВОТЧЕЛЬ Берта Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1944ׁр.  направлена на спецпоселення в Талди--
Курганську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності.  Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Берта Кіндратівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Віра Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 02.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Віра Федорівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 16.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Вероніка Вільгельмівна 
1904ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Герман Омелянович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганський р-н, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ВОТЧЕЛЬ Гільда Кіндратівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Гільда Яківна 1938ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. У січні 1955 року звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 
16.08.54.  

ВОТЧЕЛЬ Ельвіра Адамівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Донська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Башкирську АРСР, 
РРФСР. 31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ВОТЧЕЛЬ Емма Матвіївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Емма Яківна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 02.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Еммануїл Кіндратович 
1915ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Ерна Кіндратівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-

ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єва Адамівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.   20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єва Андріївна 1881ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. Померла 22.04.52.  

ВОТЧЕЛЬ Єва Кіндратівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ВОТЧЕЛЬ Євгенія Матвіївна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єгор Іванович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1944ׁр.  
направлена на спецпоселення в Талди-Кургансь-
ку обл., Казахстан, як особа німецької національ-
ності.  Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єгор Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  
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ВОТЧЕЛЬ Єгор Кіндратович 1898ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  19.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єгор Якович 1880ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єлизавета  Єгорівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Кустанайська обл., Ка-
захстан. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. На підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Єлизавета Іванівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан.  24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Єлизавета Степанівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  24.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Єгорович 1903ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  27.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Єгорович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-

ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений в 1942р. на спецпоселення 
в Талди-Курганську обл., Казахстан. Звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Єгорович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  19.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл.  Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Талди-Курганську обл., Казахстан.  
02.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений в 1942р. на спецпоселення 
в Кустанайську обл., Казахстан. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Талди-Кургансь-
ку обл., Казахстан.  Звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Іван Кіндратович 1909ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Іван Михайлович 1880ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
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Кустанайську обл., Казахстан, як особа німець-
кої національності. Помер 17.03.52.  

ВОТЧЕЛЬ Ірина Августівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл.  Проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Йосиф Пилипович 1910ׁр.  на-
родження. Народився: Кустанайська обл., Казах-
стан. Проживав: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Катерина Іванівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Катерина Йосифівна 1935ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Катерина Михайлівна 1875ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Кустанайську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Катерина Пилипівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Катерина Яківна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Катерина Яківна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.   
04.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Клавдія Пилипівна 1920ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.   19.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Кіндрат Августович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Кіндрат Іванович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Лідія Андріївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.   31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Лідія Францівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.     24.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Єгорівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Єгорівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. 09.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Іванівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена в 1944 році на спецпосе-
лення в Талди-Курганську обл., Казахстан.  
15.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Іванівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Іванівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Іванівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Карпівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марія Кіндратівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Марія Олександрівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Кустанайську обл., 
Казахстан. На підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Марія Яківна 1933ׁр.  наро-
дження.Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Марта Егорівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена в 1942 році на спецпосе-
лення в Талди-Курганську обл., Казахстан.  Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Матильда Адамівна 1891ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1944ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Талди-Курганську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Міна Олександрівна 1920ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
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р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Башкир-
ську АРСР, РРФСР, як особа німецької націона-
льності. 10.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Мотрона Єгорівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олександр Іванович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  27.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олександр Йосифович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 26.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олександр Кіндратович 
1920ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Кемеровську обл., РРФСР, як особа німецької 
національності. 10.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олександр Піюсович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою РНК СРСР і ЦК 
ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Комі АРСР, РРФСР. Звільне-
ний 21.04.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олексій Пилипович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Алчевський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
26.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олена Валентинівна 1883ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-

ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олена Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Олена Петрівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Свердловський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Олена Пилипівна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  30.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Ольга Омелянівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Отілія Адамівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Отто Кіндратович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ку-
станайську обл., Казахстан. 20.01.56 звільнений 
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на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Отто Кіндратович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 17.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Павлина Іванівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Павло Іванович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Свердловський р-н. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
23.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Павло Матвійович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Павло Пилипович 1914ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР.  
02.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Павло Якович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  20.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Пилип Християнович 1886ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності.  03.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Піяда Іванівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Поліна Йосифівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Регіна Адамівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Роза Георгіївна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Роза Яківна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 02.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Розалія Фрідріхівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
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ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Роман Якович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 02.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Семен Йосифович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Семен Пилипович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ Серафима Пилипівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 01.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Софія Єгорівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Тамара Іванівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 02.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Федір Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-

ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Флорентіна Пилипівна 
1890ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Фріда Матвіївна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  14.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Цецилія Пилипівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ Яків Кіндратович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ-БЕККЕР Марія Кіндратівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ-ВАГНЕР Марія Кіндратівна 
1932ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
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в Семипалатинську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ВОТЧЕЛЬ-РОМАНОВА Ангеліна-Ольга 
Іванівна 1918ׁр.  народження. Народилася: Уль-
яновська обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.   02.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ-УЛЬРІХ Марія Іванівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 02.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОТЧЕЛЬ-ШРАЙБЕР Клавдія Єгорівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.   20.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ВОЦКЕ Іда Теодорівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ВОЧЕЛЬ Марія Яківна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Талди--
Курганську обл., Казахстан. 01.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ВОЧЕЛЬ Отілія Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 

спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. 01.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУЛЬФЕРТ Арнгольд Якович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВУЛЬФЕРТ Ірина Веніамінівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 08.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУЛЬФЕРТ Кароліна Андріївна 1882ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ВУЛЬФЕРТ Марія Фрідріхівна 1907ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУЛЬФЕРТ Ольга Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольський повіт. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності.  25.01.51 померла.  

ВУЛЬФЕРТ Фріда Веніамінівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУЛЬФЕТ Едвін Теодорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
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кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУНДЕР Амалія Яківна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУНДЕР Андрій Якович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Казах-
стан. 07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ВУНДЕР Андрій Якович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУНДЕР Василь Християнович 1926ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 11.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ВУНДЕР Іван Іванович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ВУНДЕР Ірма Християнівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 

Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ВУНДЕР Лідія Християнівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 11.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ВУНДЕР Марія Єгорівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Прожива-
ла: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУНДЕР Марія Єгорівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ставропольський край, 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУНДЕР Олена Яківна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ВУНДЕР Юстина Августівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 15.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ВУНДЕР Яків Якович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ВУНДЕР-КАЗЕМИР Марія Яківна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Омська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   
 

 
 
 
 
 

Г 
ГААБ Роза Флоріанівна 1907ׁр.  наро-

дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГААБ Франс Іванович 1883ׁр.  народжен-
ня. Народився: Одеська обл. Проживав: Сверд-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГААГ Анна Георгіївна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Молдова. Проживала: Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.   26.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГААГ Єлизавета Антонівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 18.02.56 зві-

льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГААГ Іван Георгійович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГААГ Іван Іванович 1934ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГААГ Іван Карлович 1904ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГААГ Карл Іванович 1924ׁр.  народжен-
ня. Народився: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
15.03.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГААГ Катерина Єгорівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААГ Лідія Георгіївна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
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ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГААГ Лідія Єгорівна 1913ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААГ Лідія Йосипівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГААГ Олександр Олексійович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААГ Ольга Іванівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГААГ Фріда Олександрівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААГ Християн Християнович 1912ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГААК Адам Петрович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Адольф Йосипович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Східноказахстанську 
обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГААК Андрій Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
02.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Валентин Антонович 1904ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР, як особа 
німецької національності. 19.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Валентин Валентинович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГААК Віктор Єгорович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Репатріант з Польщі. Згідно з Ди-
рективою НКВС СРСР від 11.10.45 направлений 
на спецпоселення в Актюбінську обл., Казах-
стан. 23.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  
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ГААК Емілія Християнівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААК Євгенія Андріївна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Євгенія Валентинівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  20.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Іда Антонівна 1913ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  02.03.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Карл Карлович 1915ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГААК Кароліна Єгорівна 1881ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААК Кароліна  Єгорівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-

ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кок-
четавську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Кароліна Карлівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААК Кароліна Ленгардівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Талди-Курганську 
обл., Казахстан.  Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Катерина Федорівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровньківський р-н Лу-
ганської обл. Репатріантка з Польщі. Згідно з 
Директивою НКВС СРСР від 11.10.45 направле-
на на спецпоселення  в Актюбінську обл., Казах-
стан. 28.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААК Катерина Фрідріхівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Репатріантка з Ні-
меччини. 11.01.46 згідно з Директивою НКВС 
СРСР від 11.10.45 направлена на спецпоселення  
в Свердловську обл. РРФСР. 20.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГААК Лідія Андріївна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Алтайський край, 
РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААК Марія Іванівна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Новоайдарський 
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р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1943ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Марія Карлівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Талди-Курганську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Марта Фрідріхівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: Новоайдарський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кокчетавську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГААК Олександр Карлович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Романів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Ольга Андріївна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н. У 1946ׁр.  була репатрійована з Ні-
меччини. Згідно з Директивою НКВС СРСР 
№ׁ181 від 11.10.45 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 20.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГААК Ольга Християнівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГААК Отто Карлович 1935ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Талди-Курганську обл., Ка-

захстан.  Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Поліна Леонтіївна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 02.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГААК Прикита Валентинівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  29.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК Терезія Йосифівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Полтавська обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
22.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААК-КОШКЕ Віра Іванівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася в смт Новоайдар Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААН Адіна Іванівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Попаснянський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГААН Альвіна Іванівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Попаснянсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГААН Катерина Гаврилівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Попаснянсь-
кий р-н. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Карагандинську обл., Ка-
захстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГААН Леонід Карлович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл.,РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. На підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГААН Олена Андріївна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГААС Емілія Християнівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААС Олександр Карлович 1889ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 29.03.53 помер.  

ГААХ Віктор Іванович 1936ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав в м. Луганську. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГААХ Міна Іванович 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Луганську. Згідно з Поста-

новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГААХ Поліна Осипівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Самарська обл., 
РРФСР. Проживала в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГАБРІЕЛЬ Емілія Фрідріхівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАБРІЕЛЬ Ефеліна Карлівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАБРІЕЛЬ Микола Антонович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Східноказахстанську обл., Ка-
захстан. 03.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАБРІЕЛЬ Рейнгольд Оттович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 03.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  
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ГАГЕН (ГАГЕНА) Єлизавета Кіндратів-
на 1904ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Сталінська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАГЕН Людвіг Християнович 1915ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 28.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАГЕН Марія Християнівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАГЕН Яків Якович 1907ׁр.  народження. 
Народився: Ростовська обл., РРФСР. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАЄР Ейвальд Юліусович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАЄР Ольга Юліусівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАЗЕ Регіна Рейнгольдівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Київська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАЗІМОВА-РЕБЕРГ Лідія Альбертівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  16.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГАЇН Антоніна Генріхівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГАЇН Еріх Федорович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: Київська обл. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАЇН Зінаїда Федорівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАЙГЕР Єва Севастянівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кустанайська обл., Казах-
стан. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
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ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГАЙГЕР Лендіна Леопольдівна 1934ׁр.  
народження. Народилася: кол. Кримська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАЙГЕР Леопольд Валентинович 1906ׁр.  
народження.  Народився: кол. Кримська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАЙДЕБРЕХТ Оксана Сергіївна 1915ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл 
Проживала в м. Лутугине Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГАЙМАН Мейта Юліусівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАЙСТ Фіна Іванівна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Омська обл., РРФСР. Прожива-
ла: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. 26.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГАК Емілія Єгорівна 1893ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАК Іван Адамович 1927ׁр.  народження. 
Народився: Новоайдарський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАК Йосиф Йосифович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 14.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАК Карл Карлович 1937ׁр.  народження. 
Народився: Ростовська обл., РРФСР. Проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
11.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАК Карл Кіндратович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
10.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАК Павлина Іванівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 10.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
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права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГАК Раїса Іванівна 1920ׁр.  народження. 
Народилася: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАК Роза Йосифівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 14.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАЛИЧКІНА Емілія Карлівна 1907ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАЛЬВЕР-МОТЕРН Ірина Миколаївна 
1930ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 30.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГАЛЬМАН Єгор  Карлович (Карпович) 
1926ׁр.  народження. Народився: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГАЛЬМАН Ілля Карпович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новоастра-
ханський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАЛЬМАН Микола Карпович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Новоас-
траханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-

лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАЛЬМАН Рудольф Петрович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГАЛЬМАН Федора Іванівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГАЛЬМАН Фріда Петрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГАЛЬСТЕР Аганета Іванівна 1900ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГАЛЬСТЕР Едуард Едуардович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАЛЬСТЕР-ПФУНД Лідія Іванівна 
1921ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  05.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГАМАН Едуард Едуардович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАМАН Еміль Едуардович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАМАН Ернст Едуардович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і  проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАМАН Єлизавета Федорівна 1885ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАММЕЛЬ Євгеній Леонтійович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.  01.10.54 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ00597-54.  

ГАММЕР Давид Феліксович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл.,РРФСР. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-

лінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАММЕР Діна Федорівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.05.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАММЕР Федір Феліксович 1922ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Краснодоні Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАММЕР Юрій Феліксович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАММЕР-КАЗЕМИРОВА (КАЗЬМИРО-
ВА) Марія Андріївна 1923ׁр.  народження. На-
родилася: Омська обл, РРФСР. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГАН Адоліна Іванівна 1913ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАН Альбіна Карлівна 1897ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАН Анна Іванівна 1905ׁр.  народження. 
Народилася в м. Сватове Луганської обл. Про-
живала: Луганська обл. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 07.10.44 засуджена до 8ׁр.  позбав-
лення волі. Реабілітована у 1991 році. Після від-
буття покарання направлена на спецпоселення в 
Комі АРСР, РРФСР.  

ГАН Валентина Володимирівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАН Еріх Володимирович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАН Катерина Федорівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Каганови-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАН Лідія Фрідріхівна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Маріупольська обл. Прожи-
вала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАН Олександр Андрійович 1933ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАН-ВЕГИСЕХВИЧ Ельза Олександрів-
на 1913ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0580 від 02.12.55.  

ГАНАУШ Антоніна Францівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Німеччина. Прожива-
ла: кол. Антрацитівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЕМАН Альберт Родіонович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГАНЕРТ Зінаїда Федорівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Станично-Луганський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАНЕРТ Іван Федорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Станично-Луганський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАНЕРТ Родіон Федорович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Станично-Луганський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Казахстан. 20.01.56 на підставі нака-
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зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАНЖАРОВСЬКИЙ Іван Антонович 
1927ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
РНК СРСР та ЦК ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 
12.08.41 направлений на спецпоселення в Комі 
АРСР, РРФСР. 29.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗАЛОВСЬКИЙ Адольф Генріхович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Кокчетавську обл., Казахстан. 25.01.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГАНЗВІН Єфросинія Трохимівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Прибу-
ла по репатріації в 1947 році і направлена на спе-
цпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
24.02.54 звільнена на підставі ухвали УВС Свер-
дловської обл.   

ГАНЗВІН Матвій Григорович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГАНЗВІНА Марія Антонівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНА Марія Михайлівна 1893ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський  р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНД Борис Єфремович 1892ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 

уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНД Єлизавета Францівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: кол. Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  13.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНД Іван Францович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  07.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНД Йосиф Францович 1928ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  06.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНД Розалія Францівна 1933ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  07.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНЗВІНТ Григорій Григорович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГАНЗВІНТ Іван Григорович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ГАНЗВІНТ Марія Матвіївна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: Омська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАНЗВІНТ Петро Григорович 1927ׁр.  
народження. Народився в м. Омську, РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНІМАН Альберт Карлович 1913ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАНІМАН Андрій Іванович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАНІМАН Анна Густавівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНІМАН Емілія Андріївна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАНІМАН Зельма Яківна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНІМАН Іван Карлович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАНІМАН Ліна Рейнгольдівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАНІМАН Міна Іванівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАНІМАН Ольга Густавівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 21.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАНІМАН Роберт Родіонович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАНІМАН Фріда Олександрівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАНІМАН Юзефіна Готфрідівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАНСКЕ Віра Андріївна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАНСКЕ Марта Августівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 19.10.42 засуджена до 
10ׁр.  позбавлення волі. Реабілітована у 1958 ро-
ці. Після відбуття покарання у 1953 році направ-
лена на спецпоселення  в кол. Молотовську обл., 
РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАНСЬКА Ерна Генріхівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАНЦВІТ Катерина Євгенівна 1926ׁр.  
народження. Народилася в м. Алчевську Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАНЦВІТТ Олександра Євгенівна 
1925ׁр.  народження. Народилася в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАНШ Аліда Вільгельмівна 1882ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Кубанська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. У 
січні 1956 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАРГ Віктор Андрійович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Серговський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАРГ Лідія Християнівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Серговський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАРГ Ольга Андріївна 1896ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: кол. Серговський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  185

селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАРДЕР Ефеліна Федорівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Стахановський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАРДЕР Олександр Карлович 1927ׁр.  
народження. Народився: кол. Стахановський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАРДЕР-ПОМРИШ Еміль (Олександр) 
Сидорович (Сергійович) 1929ׁр.  народження. 
Народився: кол.  Стахановський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАРЕХТ Катерина Павлівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

ГАРІХТ Пилип Павлович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Мі-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГАРМЕР Артур Леонтійович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАРМЕР Ельза Федорівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАРМС Ольга Васильевна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГАРТМАН Агнеса  Юліусівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Про-
живала в м. Лисичанську Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. На підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГАРТМАН Анна Степанівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
на на спецпоселення в м. Темір-Тау, Казахстан, 
як особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАРТМАН Антон Леонгардович 1884ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  
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ГАРТМАН Катерина Адамівна 1877ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл.  Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 04.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГАРТМАН Марія Антонівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 04.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАРТМАН Рафаель Антонович 1927ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в м. Темір-Тау, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАСС Анна Яківна 1901ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 04.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Василь Васильович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Новоастраханський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Василь Іванович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Новоастраханський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Віра Іванівна 1907ׁр.  народження. 
Народилася: Запорізька обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГАСС Георгій Федорович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАСС Герта Августівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 31.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАСС Євгеній Карлович 1894ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав в м. 
Луганську. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАСС Євгеній Олександрович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, 
як особа німецької національності. Звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГАСС Іван Васильович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Новоастраханський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
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Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Ірина Карлівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Луганську. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАСС Лідія Іванівна 1900ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Астраханський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Ліна Іванівна 1932ׁр.  народження. 
Народилася в м. Лисичанську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Ліна Олександрівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кагановицький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАСС Луїза Августівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАСС Марія Андріївна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАСС Олександр Олександрович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав в м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, 
як особа німецької національності. Звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГАССЕЛЬ Зінаїда Михайлівна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУБАРТ Християн Християнович 
1871ׁр.  народження. Народився: кол.  Тавриць-
кий повіт. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 04.03.54 помер.  

ГАУЗЕР Едуард Іванович 1904ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУЗЕР Ельза Едуардівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУЗЕР Іван Готлібович 1870ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 08.02.50 помер.  

ГАУЗЕР Лідія Фрідріхівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ГАУЗЕР Микола Оттович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУЗЕР Отто Іванович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУК Ірма Андріївна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Лозно-Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. Померла 04.03.54.  

ГАУК-ЛЕПТАХ Клара Яківна 1928ׁр.  
народження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГАУС Валентина Оттівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. У 1941 році мобілізована в 
трудармію. У 1945 році згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 10.01.56 звільнена на 
підставі Указу від 13.12.55 та наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУС Віра Християнівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАУС Едгар Оттович 1925ׁр.  народжен-
ня. Народився: Запорізька обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 

комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАУС Євгенія Фрідріхівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Кагановицький р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАУС Ліфія Оттівна 1921ׁр.  народження. 
Народилася: Запорізька обл. Проживала: Луган-
ська обл.Згідно  з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАУС Отто Оттович 1930ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Кагановицький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАУС Яків Християнович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Попаснянський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГАУФ Адоліна Альбертівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 14.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  
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ГАУФ Альвіна Самійлівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАУФ Герман Христофорович 1888ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: кол. Лисичанський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАУФ Густав Альбертович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГАУФ Лідія Ертманівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Архан-
гельську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГАУФ Маргарита Яківна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГАФНЕР Лілія Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-

захстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГАФФАРОВА Ольга Олександрівна 
1919ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.20.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕБЕЛЬ Роберт Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕДТКЕ Едуард Якович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Олександрівський  р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕДТКЕ Юстина Петрівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Олександрівський  р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕДТКЕ Яків Федорович 1887ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙГЕР Анна Готлібівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.20.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙГЕР Гільда Готлібівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
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вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  03.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙГЕР Готліб Готлібович 1885ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  22.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙГЕР Марія Карлівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл. РРФСР. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕЙГЕР Олександр Готлібович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙГЕР Олексій Готлібович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  22.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙДЕБРЕХТ Давид Іванович 1911ׁр.  
народження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: м. Лутугине Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГЕЙДЕБРЕХТ Петро Петрович 1909ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-

вав у м. Старобільську Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГЕЙМАН Альберт Єегенійович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Альбіна Іванівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Казах-
стан. 21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕЙМАН Альвіра Яківна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Анна Іванівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Василь Іванович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Проживав у  

м. Кремінне. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Гільда Петрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
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раханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Едгард Якович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Емілія Єгорівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська губ. 
Проживала:  кол. Новоастраханський  р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в м. Джезказган, Казах-
стан.Померла в 1954 році.  

ГЕЙМАН Емма Василівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Емма Кіндратівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Емма Петрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Ерна Яківна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новоастраханський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-

ську обл., Казахстан. 04.11.54 звільнена у зв’язку 
зі вступом до учбового закладу.  

ГЕЙМАН Єлизавета Федорівна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙМАН Іван Петрович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Іван Якович 1912ׁр.  народжен-
ня. Народився: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕЙМАН Іван Якович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новоастраханський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Помер 11.04.49.  

ГЕЙМАН Іда Олександрівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 21.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Клара Петрівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Кремінський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  
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ГЕЙМАН Ксенія Семенівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Лідія Іванівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кагановицький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕЙМАН Микола Іванович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Олександр Іванович 1909ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Олександр Якович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕЙМАН Петро Петрович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новоастра-
ханський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Роберт Олександрович 1934ׁр.  
народження. Народився: кол. Новоастрахансь-

кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 25.10.54 звіль-
нений у зв’язку зі вступом до вищого навчально-
го закладу.    

ГЕЙМАН Яків Петрович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський  р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Яків Якович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новоастра-
ханський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Сарань, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 28.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН Якобіна Іванівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новопет-
ропавлівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Сарань, Казахстан, як особа німець-
кої національності. 27.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙМАН-ЛІПКІН Микола Якович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новоастраханський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙН Альвіна Вільгельмівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Кагановицький р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕЙН Гільда Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Херсонська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
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обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕЙН Отто Федорович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЙНЛЕ Володимир Якович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Миколаївська обл. Про-
живав у м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГЕЙНЛЕ Ірма Яківна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Красний Луч 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙНЛЕ Лідія Леонгардівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙНЛЕ Оскар Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
17.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙНЛЕ Яків Якович 1892ׁр.  народжен-
ня. Народився: Одеська обл. Проживав: кол. 
Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-

ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЙС Єва Григорівна 1897ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Одеська обл. Проживала в м. 
Свердловську Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  21.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙС-БРАУН Регіна Іванівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 07.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЙСТЕР Іда Едуардівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Запоріжжя. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГЕККЕР-ПЕПЛАУ Ольга Ріхардівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кокчетавську обл., Казахстан. 08.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕКМАН-РЕБЕРГ Лідія Петрівна 
1922ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Акмолінську обл., Казахстан.  
16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЛЛЕРТ Валентин Оттович 1921ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі 
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наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕЛЛЕРТ Роза Оттівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ГЕЛІВЕР Анна Матвіївна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Станично-Луганський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕЛЬБЛІН (ГЕЛЬБЛІНА) Варвара Йо-
сипівна 1915ׁр.  народження. Народилася і про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕЛЬБЛІН Іван Петрович 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  31.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЛЬБЛІНА  Анна Іванівна 1887ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  17.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГЕЛЬБЛІНА Єва Петрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  17.02.56 

звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГЕЛЬМАН Анна Іванівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬМАН Вільгельміна Антонівна 
1871ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Новоси-
бірську обл., РРФСР. 29.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЛЬМАН Герберт Оттович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГЕЛЬМАН Клементина Георгіївна 
1906ׁр.  народження. Народилася: Миколаївська 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕЛЬМАН Марія Романівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Станично-Луганський 
р-н. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕЛЬМАН Марта Вільгельмівна 1900ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
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нічноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬМАН Олена Романівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕЛЬМАН Юстина Йосифівна 1886ׁр.  
народження. Народилася: Миколаївська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬМЕР Іван Іванович 1899ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬМЛЕ Елла Оттівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬМЛЕ Ілля Оттович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬМЛЕ Роман Оттович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-

вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол.-
Молотовську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕЛЬЦЕР Василь Іванович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕЛЬШЛЕ Ельза Данилівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕН Андрій Михайлович 1908ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕН Іван Михайлович 1892ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Луганська обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. Помер 
04.09.50.  

ГЕН Ірина Іванівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕН Лідія Іванівна 1928ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
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1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕН Надія Петрівна 1934ׁр.  народження. 
Народилася: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕН Олена Петрівна 1894ׁр.  народження. 
Народилася: Запорізька обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕН Петро Михайлович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Олександрівський  р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕН  Рудольф Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕН  Сергій Петрович 1927ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Олександрівсь-
кий  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕН Степан Йосифович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 

1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНІГ Амалія Петрівна 1881ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тавричеська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 02.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕННЕ Емма Валентинівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Донсь-
ка обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕННЕ Михайло Федорович 1910ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Донська обл., 
РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕННЕ Яків Михайлович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Донська 
обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕННІГ Гельмут Емільович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕННІГ Люца Емілівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 17.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 та 
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
13.12.55.  
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ГЕННІГ Олена Християнівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНОВА-ШЕФЕР Адоліна Давидівна 
1917ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 04.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНРІХ Андрій (Анрей) Юліусович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕНРІХ Галина Юліусівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕНРІХ Ерна Родіонівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕНРІХ Іван Юліусович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕНСЛЕР Агата Францівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан.  
11.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Анна Петрівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕНСЛЕР Анна Яківна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  15.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Валерія Іванівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала в м. Свердловську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Еммануїл Пилипович 1910ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав у м. Свердловську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  21.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Еммануїл Францович 1910ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав у м. Свердловську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  21.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Клара Йосифівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
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ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕНСЛЕР Лідія Іванівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Олександр Іванович 1921ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровенгьківський 
р-н Луганської обл. Проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Олена Пилипівна 1877ׁр.  на-
родження.Народилася в м. Маріуполі Донецької 
обл. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Кустанайську обл., Ка-
захстан.  21.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Прикіта Францівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  28.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Флорентіна Іванівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  15.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Франц Францович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 

уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНСЛЕР Франц Християнович 1886ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  16.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНЦ Андрій Федотович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кеме-
ровську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕНЦ Ерна Едуардівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кемеровську обл., РРФСР. 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕНЦ Ернст Миколайович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 2.06.55 звільнений у зв’язку з призовом 
до армії.  

ГЕНЦ Марія Давидівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕНЦЕЛЬ Адоліна Фрідріхівна 1902ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
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вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  18.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕНЦЕЛЬ Емілія Давидівна 1884ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНЦЕЛЬ Марія Мартинівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕНЦЕЛЬ Марія Самійлівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 06.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНЦЕЛЬ Ніна Генріхівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНЦЕЛЬ Фрідріх Фрідріхович 1919ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 14.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГЕНЦЛЕР Венделін Пилипович 1919ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Директивою НКВС 
СРСР №ׁ181 направлений в 1945р. на спецпосе-
лення в Комі АРСР, РРФСР. 21.01.56 звільнений 

на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 13.12.55.  

ГЕНЦЛЕР Фріц Федорович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Казах-
стан. Звільнений на підставі Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР №ׁ12923 від 13.12.55 та нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕНЦЛЕР-СТЕПСЬКА Лідія Августівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕПТЕН Адам Пилипович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживал: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕПТЕН Іван Адамович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕПТЕН Марія Францівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕПТЕН Роза Адамівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Красний Луч Лугансь-
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кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕПТЕНГ Петро Кіндратович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  03.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕПТІНА Катерина Карпівна 1920ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  Померла 11.08.49.  

ГЕПТІНГ Віра Августівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Вільгельміна Яківна 1910ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР, Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  31.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Єва Пилипівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Іван Кіндратович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 

спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  03.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Іван Якович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Клавдія Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  07.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Клавдія Климентіївна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  07.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕПТІНГ Климентій Іванович 1912ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕПТІНГ Ніна Яківна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 та Указу 
Президії Верховної Ради СРСР від 13.12.55.  

ГЕПТІНГ Олександр Якович 1938ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 16.08.54 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 
16.07.54.  
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ГЕПТІНГ Петро Пилипович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕПТІНГ Поліна Яківна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 17.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 та 
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
13.12.55.  

ГЕПТІНГ Флорентіна Пилипівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: кол. Північнокавказь-
кий край, РРФСР. Проживала: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕПТІНГ Яків Кіндратович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Валентин Якович 1902ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Полтава. Проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  19.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Зельма (Сельма) Валентинівна 
1936ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  22.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Марія Августівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Полтава. Проживала: 

кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  19.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГЕРБ Матильда Петрівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н  
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  19.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Олександр Миколайович 1918ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕРБ Роза Валентинівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР, 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  05.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Роман Валентинович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  30.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Сусанна Йосифівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: Полтавська обл. Прожива-
ла: кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
06.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБ Яків Валентинович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
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спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  19.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБЕРГАГЕН Кіто Готлібович 1927ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕРБЕРСГАГЕН Герберт Готлібович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан.  Помер 18.11.49.  

ГЕРБЕРСГАГЕН Ольга Християнівна 
1893ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРБСТ Герміна Артемівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБСТ Емма Яківна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  13.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБСТ Ефеліна Яківна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  07.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБСТ Марта Федорівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  10.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГЕРБСТ Федір Якович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  10.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.56.  

ГЕРБСТ Юстина Мартинівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРБСТ Яків Іванович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  10.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРГЕРТ Гільда Яківна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕРІНГ Володимир Федорович 1907ׁр.  
народження. Народився в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕРІНГ Герта Густавівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
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вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРІНГ Лідія Едуардівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРІНГ Наталія Едуардівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРІНГ Ольга Василівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 та Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 13.12.55.  

ГЕРІНГ Пауліна Адамівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 20.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕРІНГ Родіон Карлович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРІНГ Тереза Карлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-

ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРІНГ Федір Карлович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ко-
кчетавську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРІНГ Шарлотта Егорівна 1889ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕРЛІНГ Август Йосипович 1933ׁр.  на-
родження. Народився в м. Стаханові. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. Звільнений у зв’язку зі вступом до вищого 
навчального закладу.   

ГЕРЛІНГ Йосиф Йосифович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
21.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРЛЯХ Герберт Рудольфович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Петрівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕРЛЯХ Ельза Матвіївна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоград-Волинська 
обл.  Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
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від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕРМАН Адіна Юліусівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Новоград-Волинську. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Берта Густавівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Вільгельміна Георгіївна 
1872ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Готліб Михайлович 1886ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Петрівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Еріх Вільгельмович 1936ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Верхньотеплівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. На підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Зельма Вільгельмівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-

вала: Луганська обл. Згідно з постановою РНК 
СРСР та Указом ВКП(б) №ׁ2060-235-с від 
12.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР, як особа німецької націо-
нальності. 14.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРМАН Іван Іванович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРМАН Іван Михайлович 1887ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в кол. Молотовську обл., РРФСР.  
30.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРМАН Ізабела Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРМАН Іонат (Йонат) Юліусович 
1929ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: кол. Верхньотеплівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Карагандинсь-
ку обл., Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРМАН Ольга Кіндратівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРМАН Ольга Юліусівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
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вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Роман (Рудольф) Вільгельмо-
вич 1927ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Житомирська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРМАН Шарлотта Леонгардівна 
1896ׁр.  народження. Народилася: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГЕРМАН Яків Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРМАН-ЦИМЕР Іда Вільгельмівна 
1920ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в кол. Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕРНЕР Берта Валентинівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Херсонська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 04.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРНЕР Егон Християнович 1920ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Вінницька 
обл. У 1941ׁр.  був мобілізований до трудової 
армії у м. Челябінськ, РРФСР. У 1946ׁр.  направ-
лений на спецпоселення  в Казахстан. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕРР Ельза Матвіївна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 17.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРР Єгор Кіндратович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕРР Іван Іванович 1933ׁр.  народження. 
Народився: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕРР Катерина Іванівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Кустанайську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕРР Мотрона Кіндратівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  07.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.56.  



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 206 
 

ГЕРР Отілія Іванівна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Кустанайську обл., Ка-
захстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРР Роза Йосипівна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 17.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРСТЕНБЕРГЕР Іда Готлібівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТ Яків Федорович 1916ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Кримська обл. Проживав в 
м. Краснодоні Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Омську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРТ Яків Федорович 1927ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Лисичанський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. Помер 30.01.50.  

ГЕРТЕР Лілія Антонівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Акмолінськ, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Абрам Федорович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 

обл., Казахстан.  23.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Адольф Федорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  07.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Альберт Іванович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  20.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Альберт Корнійович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  03.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Альберт Федорович 1924ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Альвіна Михайлівна 1894ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  07.03.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Альма Едмундівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  31.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Анна Петрівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Ростові, РРФСР. Про-
живала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
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стан. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Берта Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  19.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Берта Мартинівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  20.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Віра Корніївна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Федорів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 07.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Віктор Едмундович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Володимир Володимирович 
1934ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 05.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕРТНЕР Володимир Мартинович 
1932ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  22.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕРТНЕР Володимир Федотович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-

ську обл., Казахстан.  23.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Герміна Федорівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.   03.03.56 звільнена па підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Герта Мартинівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  22.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Гільда Фрідріхівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Ельза Корніївна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  18.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Емілія Мартинівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Катеринославська 
губ. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  23.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Емілія Федотівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  23.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Іда Федорівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
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Казахстан.  22.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Ірма Фрідріхівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  20.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Клавдія Корніївна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  03.03.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Лідія Федорівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 03.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Ліна Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРТНЕР Марта Фрідріхівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Микола Андрійович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Микола Володимирович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-

поселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Міна Мартинівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  22.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Ольга Андріївна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Стахановський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  31.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Федір Федорович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  07.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Флорентіна Іванівна 1894ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  08.04.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТНЕР Юзефіна Мартинівна 1884ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  19.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРТФЕЛЬДЕР Катерина Іванівна 
1912ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. У 1943р. була виселена 
в Німеччину, в 1945р. репатрійована. У тому ж 
році згідно з Директивою НКВС СРСР від 
11.10.45 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕРФЕР Лізолотта Борисівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Швейцарія. Проживала в 
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м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.   24.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГЕРЦЕН Іван Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГЕРЦЕН Ергард Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  21.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРЦЕН Юзефіна Християнівна 1910ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  21.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРШВЕЛЬД Давид Федорович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав в м. Попасна 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕРШВЕЛЬД Емма Християнівна 
1907ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕРШВЕЛЬД Федір Іванович 1904ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Кагановицький р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 

на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕРШФЕЛЬД Павло Федорович 1933ׁр.  
народження. Народився в м. Попасна. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕССЕ Андрій Едуардович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 29.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГЕССЕЛЬ Роман Йосипович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ко-
мі АРСР, РРФСР. 20.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕТКЕ Василь Якович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Дніпропетровсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГЕТКЕ Лідія Яківна 1923ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Запорізька обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕТТІХ Олена Християнівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в кол.Молотовську 
обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕФЛЕ Густав Християнович 1921ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: у м. Луганськ. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Східноказах-
станську обл., Казахстан. 08.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕХТ Адоліна Федорівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Аліда Християнівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Аманда Фрідріхівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Андрій Християнович 1919ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Берта Тобіасівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Володимир Християнович 1935ׁр.  
народження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
2.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГЕХТ Давид Давидович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Еліза Яківна 1909ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Артемівська обл. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 06.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Ельза Самуїлівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Ельфрід Християнович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Емілія Карлівна 1887ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
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лінську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕХТ Емма Християнівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГЕХТ Ернст Васильович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕХТ Євгеній Християнович 1923ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Іван Давидович 1911ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 09.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Іван Михайлович 1883ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЕХТ Іван Християнович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-

льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Іра Миколаївна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 23.05.55 звільнена на підставі Указу МВС 
КРСР від 03.03.55.  

ГЕХТ Ірина Теодорівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Катерина Тобіасівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Ліза Артемівна 1907ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі Указу МВС КРСР 
від 03.03.55.  

ГЕХТ Лілія Тобіасівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕХТ Марія Яківна 1890ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Маріупольська обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 14.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  
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ГЕХТ Микола Альбертович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Микола Християнович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Микола Християнович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 14.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Олена Альбертівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Ольга Самуїлівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец 
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Ольга Християнівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Отто Християнович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЕХТ Павлина Августівна 1887ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 09.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЕХТ Родіон Християнович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГЕХТ Християн Іванович 1889ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІЛБЕРТ Євгеній Корнійович 1935ׁр.  
народження. Народився в м. Саратові, РРФСР. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Казахстан, як особа німець-
кої національності. Звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІДІОН Маргарита Олександрівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  
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ГІДТ Катерина Генріхівна 1873ׁр.  наро-
дження. Народилася: Херсонська обл. Прожива-
ла в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл.Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. Померла 24.08.55.  

ГІЗБРЕХТ Єлизавета Борисівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: смт Рода-
кове Слов’яносербського р-ну. Згідно з рішен-
ням уряду в 1946ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Алма-Атинську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛЛУНГ Валентина Альбертівна 
1937ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛУНГ Альберт Оттович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІЛУНГ Ельза Альбертівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Красно-
доні. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛУНГ Ерна Карлівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГІЛУНГ Лідія Антонівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-

казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІЛУНГ Ольга Петрівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГІЛУНГ Регіна Давидівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІЛЬДЕНБРАНДТ Микола Францович 
1915ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІЛЬДЕНБРАНТ Адаміна Іванівна 
1913ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІЛЬДЕНБРАНТ Варвара Євстафіївна 
1911ׁр.  народження. Народилася в м. Алчевсь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. Звільнена на підставі розпорядження 
МВС СРСР №ׁ86 від 10.05.55.  

ГІЛЬДЕНБРАНТ Геннадій Михайлович 
1933ׁр.  народження. Народився в м. Алчевську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
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Казахстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597 від 16.07.54.  

ГІЛЬДЕНБРАНТ Марія Карлівна 
1910ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ГІЛЬДЕНБРАНТ Михайло Антонович 
1905ׁр.  народження. Народився в м. Алчевську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 25.05.55. звільнений на підставі роз-
порядження МВС СРСР від 10.05.55.  

ГІЛЬДІШ-ПРЕЙС Лідія Ераманівна 
1923ׁр.  народження. Народилася: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГІЛЬФЕР Варвара Миколаївна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛЬФЕР Іван Рафаїлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. Помер 
15.08.54.  

ГІЛЬЦ Андрій Андрійович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГІЛЬЦ Артур Федорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГІЛЬЦ Віктор Карлович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛЬЦ Емма Фрідріхівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1943ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛЬЦ Емілія Іванівна 1892ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська губ. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІЛЬЦ Еткар Фрідріхович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1946ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛЬЦ Ірма Федорівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Харківська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГІЛЬЦ Катерина Іванівна 1889ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тбіліська обл., Грузія.  
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
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Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІЛЬЦ Людмила Карлівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІЛЬЦ Оттілія Яківна 1907ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Віленська губ. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГІЛЬЦ Фріда Андріївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГІМАЛЬСЬКИЙ Еміль Сергійович 
1921ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Старобільський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІНКЕЛЬ-ГЕРР Марія Іванівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 

по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІПТІНГ Катерина Яківна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІРІН Павло Якович 1909ׁр.  народжен-
ня. Народився в м. Луганську. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГІРІНА Олександра Миколаївна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГІРШВЕЛЬД Микола Якович 1934ׁр.  
народження. Народився: Попаснянський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІРШВЕЛЬД Цецилія Адольфівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.03.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГІРШВЕЛЬД Федора Яківна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Кагановицький р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГІРШВЕЛЬД Яків Якович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГІТЕЛЬ Емма Християнівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. Померла 05.06.  

ГІТЕЛЬ Лідія Яківна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГІТЕЛЬ Франциска Миколаївна 1911ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГІТТЕЛЬ Амалія Кіндратівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
15.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІТТЕЛЬ Еммануїл Еммануїлович 
1937ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі на-

казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГІТТЕЛЬ Еммануїл Якович 1904ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГІТТЕЛЬ Євгенія Кіндратівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІТТЕЛЬ Іван Еммануїлович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГІТТЕЛЬ Лебейралус Йосипович 1900ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГІТТЕЛЬ Лідія Кіндратівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГІТТЕЛЬ Олександр Еммануїлович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Кустанайську обл., Казахстан. 11.01.56 на 



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  217

підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГІТЦЕЛЬ Іван Григорович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Лозноолександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГІЦЕЛЬ Берта Данилівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Лозноолександрівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Кокчетавську обл., Ка-
захстан. 07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГІЦЕЛЬ Ольга Григорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Лозноолександрівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Кокчетавську обл., Ка-
захстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГЛАДСЬКИХ Фріда Іванівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Боково-Антрацитівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  10.04.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЛАЗЕР Йосип Омелянович 1910ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГЛЕЙХ Евальд Васильович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Уфимська обл., Башкир-
ська АРСР, РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЛЕЙХ Ліна Федорівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Башкирська АРСР, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЛЕЙХ Людмила Василівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Уфимська обл., Башкир-
ська АРСР, РРФСР. Проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ка-
захстан. 20.01.56 звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР №ׁ12923 від 13.12.55.  

ГЛЕКЛЕР Августіна Іванівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Башкирська АРСР, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЛЕКЛЕР Вільгельм Вільгельмович 
1930ׁр.  народження. Народився: Башкирська 
АРСР, РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЛЄБОВА Гільда Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 21.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГНАС Роберт Федорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Новопсковський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
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поселення в Молотовську обл., РРФСР. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОГЕНШТЕЙН Марта Іванівна 1887ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОГЕНШТЕЙН Роберт Рудольфович 
1922ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживав: кол. Новоастраханський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОДЗЕЛІХ Адольф Валентинович 
1933ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  02.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Анна Йосифівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Антон Августович 1930ׁр.  
народження. Народився: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  20.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Антон Миколайович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол.  Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-

го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  20.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Віра Йосифівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  14.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Еммануїл Миколайович 
1923ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  23.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Євгенія Федорівна 1911ׁр.  
народження. Народилася в м. Красний Луч. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОДЗЕЛІХ Єлизавета Антонівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  24.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Захар Захарович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  29.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Іван Августович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  23.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ГОДЗЕЛІХ Іван Антонович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  25.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Іван Антонович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  24.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Іван Миколайович 1926ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  29.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Ірина Захарівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  Померла 08.01.55.  

ГОДЗЕЛІХ Катерина Антонівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  23.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Катерина  Іванівна 1887ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  31.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Катерина Іванівна 1931ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  02.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Катерина Михайлівна 
1892ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Маріупольська обл. Згідно з рішенням уря-

ду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Катерина Яківна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  06.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Людмила Валентинівна 
1937ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Магдалина Іванівна 1879ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  09.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Марія Йосифівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 14.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Матильда Йосифівна 1908ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  25.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Матильда Миколаївна 
1925ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Меліта Яківна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Тарасівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
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найську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГОДЗЕЛІХ Микола Захарович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  06.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Микола Миколайович 
1928ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  06.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Микола Миколайович 
1930ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Мотрона Яківна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Надія Федорівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Ніна Іванівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  17.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Олександр Августович 
1934ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-

ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  24.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Олександр Миколайович 
1927ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Олександр Якович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 12.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Олександр Якович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Тара-
сівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ку-
станайську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГОДЗЕЛІХ Олена Іванівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Павлина Йосифівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Роза Антонівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  221

Казахстан.  20.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Роза Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  09.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Роза Яківна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГОДЗЕЛІХ Софія Федорівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  27.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Флора Миколаївна 1900ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  20.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОДЗЕЛІХ Фріда Карлівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОДЗЕЛІХ Яків Іванович 1889ׁр.  наро-
дження. Народився: Полтавська обл. Проживав: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. Помер 25.01.55.  

ГОДЗЕЛІХ Яків Петрович 1899ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав в м. Красний 
Луч. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 

на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГОЛЕН Зельма Карлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  17.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЕН Ольга Іванівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛІН Іван Іванович 1931ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ГОЛІНА Герміна Фрідріхівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛІНА Ефаліна Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛІНА Марія Федорівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  Померла у травні 1949 року.  

ГОЛІНА Олена Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
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лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  23.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛОВАЧОВА-МЕЛЬМАН Емілія Ти-
мофіївна 1925ׁр.  народження. Народилася і 
проживала: кол. Олександрівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬ Віктор Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОЛЬ Іван Вікторович 1899ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬ Олена Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл Проживала в м. 
Луганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬБЕК Альвіна Яківна 1871ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл Згідно з директивою МВС СРСР 
від 23.09.46 направлена на спецпоселення в кол.-
Молотовську обл., РРФСР, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі розпоря-
дження МВС СРСР №ׁ44/4-19636 від 14.05.54.  

ГОЛЬБЕК Амалія Петрівна 1918ׁр.  на-
родження.Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з директи-
вою МВС СРСР від 23.09.46 направлена на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
розпорядження МВС СРСР №ׁ44/4-19636 від 
14.05.54.  

ГОЛЬБЕК Віра Петрівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з директивою МВС СРСР 
від 23.09.46 направлена на спецпоселення в кол.-
Молотовську обл., РРФСР, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі розпоря-
дження МВС СРСР №ׁ44/4-19636 від 14.05.54.  

ГОЛЬБЕК Володимир Олександрович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав у м. 
Ровеньки. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Кустанайську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОЛЬБЕК Ельза Костянтинівна 1902ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОЛЬБЕК Еммануїл Карлович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з РНК і Ука-
зом ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Комі АРСР, РРФСР. 
11.03.56 на підставі Указу ПВР СРСР обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГОЛЬБЕК Мартин Петрович 1895ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 01.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬБЕК Олександр Олександрович 
1928ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  
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ГОЛЬБЕК Олександр Фрідріхович 
1901ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГОЛЬД Олена Іванівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОЛЬДБЕК Антон Карлович 1920ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГОЛЬДЕНБЕЙН Василь Єгорович 
1919ׁр.  народження. Народився: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОЛЬДІНБЕЙН-БАУЕР Олена Христия-
нівна 1927ׁр.  народження. Народилася: Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою  ЦК ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 12.08.41 і Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Комі 
АРСР, РРФСР. 15.03.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬДНІК-ГЕКК Ольга Адамівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: кол. Лозноолександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-

тавську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬДНІКОВ Вільгельм Адамович 
1929ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживав: Лозноолександрівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬДНІКОВА Єва Рудольфівна 
1886ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: кол. Олександрівський  р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОЛЬНІК Володимир Адамович 1926ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: кол. Олександрівський  р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬЦ Анна Федорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОЛЬЦ Гульда Федорівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОЛЬЦ Елла Карлівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  Померла 22.07.49.  

ГОЛЬЦ Іда Карлівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
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обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬЦ Карл Якович 1878ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.  29.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬЦ Людмила Оттівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОЛЬЦ Отто Федорович 1900ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Дніпропетровсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОЛЬЦ-САФРОНОВА Віра Федорівна 
1925ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГОЛЬЦВАРТ Емма Давидівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Карагандинська обл., 
Казахстан. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 06.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОММЕЛЬ Єлизавета Каспарівна 
1903ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала в м. Свердловську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОНГУС Ольга Михайлівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОНЧАРОВА Едіт Миколаївна 1882ׁр.  
народження. Народилася в м. Рига, Латвія. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  11.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГООСЕН Марія Петрівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОПФАУФ Варвара Петрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Миколаївська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОПФАУФ Моніка Францівна 1903ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОПФНЕР Матильда Францівна 1888ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОРДОК Катерина Лаврентіївна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Харківська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
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льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОРДОК Клавдія Антонівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОРДОК-ОТТ Анна Антипівна 1931ׁр.  
народження. Народилася: Харківська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОРДОН Ільза Лазарівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Рур, Німеччина. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГОРНБАХЕР Данило Генріхович 1908ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. Звільнений на підставі роз-
порядження МВС СРСР №ׁ86 від 10.05.55.  

ГОРНБАХЕР Раймонд Генріхович 
1912ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГОРНОСТАЄВА Лідія Казимирівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 в 1946ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОРСТ Петро Федорович 1893ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Ал-
чевський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 

уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОРХ Олександр Петрович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Лу-
ганська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнений на підставі постанови 
РМ СРСР від 13.08.54 і наказу МВС СРСР 
№ׁ00713 від 20.08.54.   

ГОТЗЕЛІХ Антон Антонович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  31.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ Данило Петрович 1923ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Кіровську обл., 
РРФСР.  28.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ Катерина Василівна 1890ׁр.  
народження. Народилася: Полтавська обл. Про-
живала: кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ Марія Петрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан.  23.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ Олександр Олександрович 
1932ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  22.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ  Олександр Петрович 1934ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
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Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  21.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГТОТЗЕЛІХ Олена Іванівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 04.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОТЗЕЛІХ Оттілія Григорівна 1900ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  19.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ Петро Петрович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  17.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОТЗЕЛІХ Роза Петрівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 04.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОТМАН Рудольф Готлібович 1922ׁр.  
народження. Народився в м. Джанкой кол. 
Кримської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОФ Василь Андрійович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Указом ПВР СРСР від 

22.08.41 направлений на спецпоселення в Ново-
сибірську обл., РРФСР. 09.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Адам Адамович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Адам Іванович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Ангеліна Антонівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Барбетта Йосифівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Берта Альбертівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Берта Карлівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
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Молотовську обл., РРФСР, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55.  

ГОФМАН Віктор Миколайович 1918ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: смт Білокуракине Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОФМАН Віктор Оттович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 13.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГОФМАН Віктор Федорович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 10.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Еммануїл Томасович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Емілія Беньямінівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Євгенія Василівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-

ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Іда Християнівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кеме-
ровську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Йоганн Фрідріхович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 10.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Катерина Миколаївна 1896ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Лідія Олександрівна 1928ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердлоську обл., РРФСР. Звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОФМАН Ліна Едуардівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОФМАН Лукерія Миколаївна 1908ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  
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ГОФМАН Людвіг Рейнгольдович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Марія Василівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОФМАН Марія Едуардівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Марта Едуардівна 1896ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Микола Едуардович 1909ׁр.  
народження. Народився в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОФМАН Микола Федорович 1936ׁр.  
народження. Народився в м. Слов’яносербську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 

обл., Казахстан. На підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте у зв’язку з призовом до армії.  

ГОФМАН Михайло Іванович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Олександр Адамович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Олександр Едуардович 
1902ׁр.  народження. Народився: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. По-
мер 18.07.54.  

ГОФМАН Олександр Іванович 1903ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. У 1941ׁр.  направлений в Сверд-
ловську обл., РРФСР, для роботи в трудармії. У 
1946ׁр.  згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР направлений на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
02.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Олександр Томасович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Олексій Йосифович 1925ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Комі АРСР, 
РРФСР. 30.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ГОФМАН Ольга Василівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Ольга Михайлівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. Звільнена 
на підставі ухвали МВС СРСР №ׁ44/3-31926 від 
21.10.54.  

ГОФМАН Роза Яківна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 10.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Фердінанд Томасович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОФМАН Фрідріх Іванович 1906ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 16.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Християн Михайлович 1900ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у вере-
сні 1941ׁр.  мобілізований до трудармії в Сверд-
ловську обл., РРФСР. У 1942ׁр.  згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН Яків Якович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-

ний на спецпоселення в кол.Молотовську обл., 
РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГОФМАН Яків Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФМАН-КРАФТ Ірланда Едуардівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГОФФ Андрій Єгорович 1911ׁр.  наро-
дження.  Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФФ Марта Яківна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. У 1943ׁр.  була вивезена до Німеччи-
ни. У 1945ׁр.  після звільнення радянськими вій-
ськами направлена в м. Іркутськ, РРФСР. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР у 1948ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОФФ Олександр Людвігович 1920ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОФФ Олександр Якович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направлений 
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на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 24.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОФФ-БОДЛО Марія Федорівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Директивою НКВС 
СРСР №ׁ181 від 11.10.45 направлена на спецпо-
селення в Актюбінську обл., Казахстан. 27.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГОХ Антоніна Еммануїлівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Марківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ГОХ Еміль Еммануїлович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 03.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОХ Марія Готлібівна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Східноказахстанську обл., Ка-
захстан. На підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГОХ Мартин Еммануїлович 1922ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГОХ Ріхард Еммануїлович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл. Згідно з По-

становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГОХБАУМ Герман Іванович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОХБАУМ Ерна Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Свердловський р-н. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР у 1948ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
30.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГОХБАУМ Іван Іванович 1894ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГОХБАУМ Ольга Михайлівна 1915ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГОХБАУМ Федір Федорович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 18.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКА Анна Валентинівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
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вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 20.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКА Анна Іванівна 1886ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКА Анна Йосифівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКА Ерна Миколаївна 1935ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.11.54 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ00597 від 16.06.54.   

ГРАБОВСЬКА Єфросинія Андріївна 
1923ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКА Лідія Готлібівна 1904ׁр.  
народження. Народилася в м. Вологді, РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКА Лідія Миколаївна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
04.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   

ГРАБОВСЬКА Марія Іванівна 1902ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду 28.07.49 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКА Марія Мартинівна 
1908ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКА Матильда Яківна 1911ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 29.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКА Наталія Афанасіївна 
1923ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
07.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГРАБОВСЬКА Роза Андріївна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКА Сусанна Іванівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 17.02.56 на підставі наказу МВС 
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СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКА Целестина Францівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКА Шарлотта Григорівна 
Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.   Померла 
18.12.54.  

ГРАБОВСЬКИЙ Андрій Андрійович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКИЙ Афанасій Афанасійо-
вич 1926ׁр.  народження. Народився: Запорізька 
обл. Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГРАБОВСЬКИЙ Йосиф Павлович 
1919ׁр.  народження. Народився: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКИЙ Олександр Георгійович 
1913ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР у 1941ׁр.  мобілізований до трудар-
мії і направлений в Свердловську обл., РРФСР. 

У 1947ׁр.  демобілізований і направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 29.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАБОВСЬКИЙ Петро Павлович 
1907ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГРАБОВСЬКИЙ Петро Петрович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 28.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРАМС Гергарт Августович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРАМС Наталія Мартинівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРАМС Фріда Християнівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРАНЗОН Анна Олександрівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГРАНСОН Анна Гаврилівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГРАНСОН Анна Іванівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Попасна Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАНСОН Дар’я Абрамівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. Померла 
12.09.54.  

ГРАНСОН Ельза Федорівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Попасна Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 05.08.55 здійснила втечу з місця спе-
цпоселення. Інших даних у справі немає.  

ГРАНСОН Михайло Олександрович 
1922ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н. Проживав в м. Красний Луч. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГРАНСОН Олена Фрідріхівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
воастраханський р-н Луганської обл. Згідно з 

Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРАНСОН Рудольф Фрідріхович 1927ׁр.  
народження. Народився: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРАНСОН-ЕЙСФАЛЬД Вельда Іванівна 
1928ׁр.  народження. Народилася: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАСМІК Анна Василівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРАФ Іван Ернстович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРАФ Олександр Ернстович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРАФ Юлія Василівна 1892ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Харківська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР у 
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1948ׁр.  направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 08.10.53.  

ГРАФ-ЗАВАЛЬ Лідія Омелянівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГРЕЙЛІХ Анна Захарівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕЙЛІХ Василь Захарович 1922ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР у 1948ׁр.  
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕЙЛІХ Веніамін Захарович 1918ׁр.  
народження. Народився: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду СРСР 
мобілізований в трудармію у вересні 1941ׁр.  У 
1945ׁр.  згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 19.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕЙЛІХ Олександр Еммануїлович 
1934ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР у 
1948ׁр.  направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГРЕЙЛІХ Роза Петрівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР у 1948ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕНІН Володимир Володимирович 
1937ׁр.  народження. Народився в м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
13.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГРЕНІНА Віра Володимірівна 1929ׁр.  
народження. Народилася: Старобільський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРЕНІНА Єлизавета Фрідріхівна 1878ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГРЕНІНА Ірина Андріївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГРЕНІНА Людмила Андріївна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
Звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГРЕНІНА Марія Максимівна 1900ׁр.  на-
родження. Народилася: Білорусь. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРЕНІНА Франя Михайлівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 14.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГРЕНІНГ Ервін Якович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕНІНГ Марія Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду 19.11.43 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕНІНГ Нагіда Рудольфівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЕЦ Ірма Францівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Одеська обл. Проживала: Сверд-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРЕЧАННИКОВА Роза Іванівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРІБ Герта Вільгельмівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала 
в м. Луганську.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІБ Емма Едуардівна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала в м. 
Луганську. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 20.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІБ Марія Готлібівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала в м. Луганську.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІГЕР Борис Павлович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Стахановський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІМБЕРГ Єлизавета Василівна 1887ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІНБЕРГ Єлизавета Петрівна 1921ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІНВАЛЬД Павлина Петрівна 1912ׁр.  
народження. Народилася в м. Сімферополі. Про-
живала: кол. Кримська обл. Згідно з Постановою 
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 12.09.41 направлена 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  
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ГРІНІНГ Амалія Яківна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську. 
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІНІНГ Микола Миколайович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРІНКЕ Артур Емільович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Марківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Кокчетавську 
обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРІНКЕ Лідія Ернстівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРІНЬ Альбіна Христофорівна 1897ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГРІНЬ Василь Іванович 1938ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Попасна Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРІНЬ Іван Іванович 1890ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРІНЬ Іван Іванович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився в м. Попасна. Згідно з Постано-
вою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРІНЬ Іда Іванівна 1927ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Кагановицький р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГРІНЬ Лідія Іванівна 1919ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРІНЬ Микола Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Попасна. Згідно з Поста-
новою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРІНЬКА Бернгард Рейнгольдович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Містківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 28.10.55 звільнений у 
зв’язку із призовом до лав Радянської армії.   
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ГРІНЬКО Ада Християнівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГРІНЬКО Арпа Рейнгольдівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРІНЬКО Гергард Рейнгольдович 
1933ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГРІЦИНЕР Віра Германівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала в м. Лисичанську Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРІЦИНЕР Ріхард Германович 1930ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав у м. Лисичанську Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРОБІНСЬКА Тетяна Павлівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОБОВСЬКИЙ Іван Іванович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРОБОВСЬКИЙ Микола Георгійович 
1906ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОСС Володимир Петрович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРОСС Катерина Пилипівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОСС Марія Мартинівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОСС Микола Петрович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОСС Михайло Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
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лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 23.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОСС Петро Петрович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРОСС Яків Якович 1925ׁр.  народження. 
Народився: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОСС-БРОД Ерна Борисівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРОССМАН Анна Яківна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРУМБЕРГ Едуард Карлович 1927ׁр.  
народження. Народився в м. Сватове. Згідно з 
Постановою Державного комітету СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРУМБЕРГ Карл Карлович 1899ׁр.  на-
родження. Народився в м. Рига, Латвія. Прожи-
вав у м. Сватове Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГРУМБЕРГ Олена Борисівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Сватове. Згідно з По-

становою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГРУМВАЛЬД Альвіна Андріївна 1913ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРУНВАЛЬД Анна Андріївна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРУНВАЛЬД Андрій Андрійович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРУНВАЛЬД Антоніна Яківна 1914ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГРУНВАЛЬД Еріх Андрійович 1934ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  
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ГРУНВАЛЬД Отто Емільянович 1928ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Марківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. Звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРУНВАЛЬД Райнгольд Омелянович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. .Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Кокчетавську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРУНВАЛЬД Фріда Омелянівна 1934ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГРУНСЬКА Ангеліна Борисівна 1931ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГРУНСЬКА Єлизавета Францівна 
1895ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГРУЦАНОВА Пелагея Антонівна 1890ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГРЮНВАЛЬД Георгій Робертович 
1917ׁр.  народження. Народився: Іванівська обл., 

РРФСР. Проживав у м. Рубіжне. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 06.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГУБАЙДУЛІНА-ДУНСТ Ірма Рейнголь-
дівна 1929ׁр.  народження. Народилася: Жито-
мирська обл. Проживала: Станично-Луганський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУББЕ Андрій Афанасійович 1910ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  Помер у 1949ׁр.   

ГУББЕ Лідія Андріївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
вказівки МВС СРСР №ׁ44/1-19331 від 12.05.54.   

ГУББЕ Пелагея Тихонівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. Звільнена на підставі вказівки МВС 
СРСР №ׁ44/1-19331 від 12.05.54.  

ГУББЕ-ШЕФЕР Клара Федорівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ГУБЕР Зельма Ренгартівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Челя-
бінську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУБЕРТ Марта Самійлівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 30.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУГЕНГЕЙМЕР Едгар-Віктор Федоро-
вич 1919ׁр.  народження. Народився: Донецька 
обл. Проживав у м. Кремінна. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГУГЕНГЕЙМЕР Еміль Михайлович 
1919ׁр.  народження. Народився: Луганська обл. 
У 1945ׁр.  репатрійований з Австрії. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня у гірничо-промислове Управління «Дальбуд» 
МВС СРСР. 09.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУДЗЕЛІХ Агнеса Захарівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 14.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУЖАКОВСЬКА Єлизавета Петрівна 
1932ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУЖАКОВСЬКА Лідія Петрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Маріупольський р-н 
Донецької обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 

права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГУЖАКОВСЬКА Марія Михайлівна 
1903ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУЖАКОВСЬКИЙ Леонід Петрович 
1937ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГУЗЕ-ЙОПП Ольга Іванівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУЗЕК Йон Фрідріхович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУЗІК Федосія Андріївна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнена на підставі рішення 
МВС СРСР від 28.05.53.  

ГУК Евгеній Йосипович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. У січня 
1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Амалія Фрідріхівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Герта Фрідріхівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала в м. Алчевську. Згідно з Поста-
новою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Еміль Оттович 1932ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Еміль Фрідріхович 
1912ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав у м. Алчевську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Єлизавета Федорівна 
1874ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. Померла 23.05.54.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Іда Іванівна Народила-
ся: Дніпропетровська обл. Проживала: Лугансь-
ка обл.  Згідно з Постановою Державного комі-

тету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Ірина Оттівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Костянтин Федорович 
1910ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУКЕНГЕЙМЕР Тереза Карлівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Проживала в м. Ал-
чевську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУН Адоліна Карлівна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Ангеліна Йосифівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживала в м. Луганську.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ГУН Аніда Іванівна 1929ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 13.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУН Володимир Володимирович 1928ׁр.  
народження. Народився: Свердловський р-н. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Едмунд Карлович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Ельза Карлівна 1924ׁр.  народження. 
Народилася: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ГУН Емілія Сидорівна 1898ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Єлизавета Фрідріхівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Карл Карлович 1933ׁр.  народження. 
Народився: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-

захстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ГУН Леонід Едуардович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл. Згідно з Ди-
рективою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 на-
правлений на спецпоселення в 1946ׁр.  в кол. 
Молотовську обл., РРФСР.  25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ГУН Лідія Карлівна 1927ׁр.  народження. 
Народилася в м. Красний Луч. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГУН Лідія Карлівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Ліза (Єлизавета) Карлівна 1904ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУН Микола Федорович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ГУН Оліда Олександрівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ГУН Ольга Андріївна 1901ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Маріупольський повіт. Прожи-
вала: Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ГУН Роман Адольфович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ГУН Роман Карлович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новосвітлівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ГУН Фріда Володимирівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ГУН Фріда Карлівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл.  Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ГУН-ЛЕГАЙ Марія Олександрівна 
1919ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ГУНТ Евальд Альбертович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ГУНТ Ельза Альбертівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 22.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ГУНТ Емалія Ернстівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Полтавська обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 22.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ГУНТ Юліана Готфрідівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 22.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ГУРСЬКА Броніслава Адамівна 1912ׁр.  
народження. Народилася в м. Житомирі. Прожи-
вала: Слов’яносербський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 24.05.55 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ГУРСЬКА Роза Лук’янівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Стахановський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
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комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУРСЬКИЙ Арнольд Вільгельмович 
1909ׁр.  народження. Народився в м. Житомирі. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 24.05.55 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУССЕР Альма Федорівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Херсонська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУССЕР Віра Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУССЕР Іван Ісаакович 1896ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУССЕРТ Альма Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУССЕРТ Ольга Лук’янівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-

новою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГУССЕРТ-ВЕСНЕР Валентина Тимофії-
вна 1930ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Олександрівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Карагандинську обл., Казахстан. 05.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ГУТВІН Василь Іванович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Рубіжанський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУТВІН Едвін Георгійович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новоастра-
ханський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ГУТВІН Емілія Яківна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУТВІН Іван Іванович 1919ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новоастраханський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в  Казахстан. На підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ГУТВІН Лідія Павлівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУТВІН Лідія Фердінандівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: кол. Верхньотеплівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 27.01. 
1956 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ГУТВІН Ніна Карлівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУТВІН Роберт Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУТВІН Флорентіна Іванівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ГУТВІН Фріда Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 

р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУТЕР Берта Мартинівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУТЕР Едуард Мартинович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУТЕР Єлизавета Іванівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Штерівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
Померла 11.11.50.  

ГУТЕР Кароліна Яківна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУТЕР Кароліна Яківна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУТЕР Лідія Олександрівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
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ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУТЕР Ліна Олександрівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУТЕР Олександр Олександрович 
1932ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ГУТЕР Отто Мартинович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУТЕР Рейнгольд Едуардович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУТЕР Роберт Мартинович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ГУТЕР Роман Мартинович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЕР Фрідріх Мартинович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУТЕР Юстина Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ГУТТ Алла Євгеніївна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Антрацитівський р-н. Прожива-
ла в м. Краснодоні. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Те-
мір-Тау Карагандинської обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТТ Євгеній Антонович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Стахановський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з постановою РНК СРСР 
від 28.08.41 направлений 20.09.43 на спецпосе-
лення в Свердловську обл., РРФСР. Звільнений 
на підставі рішення УВС Свердловської обл. від 
21.04.54.  

ГУТТ Жанна Миколаївна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Краснодоні. Згідно з Постано-
вою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Померла 12.05.52.  

ГУТТ Лідія Євгеніївна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. Померла 23.11.52.   

ГУТТ Лідія Євгеніївна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. Померла 
23.11.52.  

ГУТТЕР Отто Оттович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
13.02.56 знятий з обліку спецпоселення у зв’язку 
з призовом до армії.  

ГУТТЯР Едмунд Оттович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ГУТТЯР Юзефіна Фрідріхівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Адоліна Андріївна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Аліта Антонівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 27.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Андрій Андрійович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Антон Сидорович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Елла Сидорівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Ерна Андріївна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Ефеліна Сидорівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 14.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Єлизавета Петрівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ГУТЬЯР Марія Федорівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЬЯР Павло Андрійович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ГУТЬЯР Роман Андрійович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЯР Володимир Едмундович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЯР Карл Мартинович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГУТЯР Лінда Едмундівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ГЮБНЕР Берта Миколаївна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Д 
ДАВДРІХ Ірина Григорівна 1921ׁр.  на-

родження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ДАНИЛОВА Зінаїда Михайлівна 1902ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з рішенням уряду 27.04.54ׁр.  на-
правлена на спецпоселення  в   Карагандинську 
обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДАННІКЕР Володимир Едмундович 
1911ׁр.  народження. Народився в м. Миколаєві. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДАРГЕЛЬ Іван Іванович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 06.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДАУДРІХ Адам Карлович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 02.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Андрій Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: Алтайський край, РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ДАУДРІХ Андрій Християнович 1911ׁр.  
народження. Народився в м. Луганську. Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 
звільнений на підставі  наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Генріх Генріхович 1910ׁр.  на-
родження. Народився в м. Луганську. Проживав: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ДАУДРІХ Емма Іванівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 06.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Єлизавета Іванівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Новосибірська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 17.02.56 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Єлизавета Карлівна 1886ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 17.02.56 зві-

льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Єлизавета Кіндратівна 1894ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Єлизавета Християнівна 
1914ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Новоайдарський р-н  Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Єлизавета Яківна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Карагандинську обл., Казахстан.  Звільне-
на на підставі Указу ПВР СРСР №ׁ192123 від 
13.12.55 та  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ДАУДРІХ Єлизавета Яківна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Іван Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Новосибірська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський  р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ДАУДРІХ Карл Карлович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Кароліна Карлівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Алтайський край, 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Кароліна Карлівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Кароліна Яківна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: Алтайський край, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 17.01.56 звіль-
нена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ДАУДРІХ Лотта Лук’янівна 1878ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Маріупольський 
р-н. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 20.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ДАУДРІХ Марія Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. Звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Марія Яківна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 

м. Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Оттілія Едуардівна 1918ׁр.  на-
родження.  Народилася і проживала:  кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. Звільнена на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Самуїл Філіппович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнений на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Християн Іванович 1889ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан. 
17.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР СРСР  
від 18.12.55 та  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ДАУДРІХ Яків Андрійович 1937ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав:  кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнений на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУДРІХ Яків Християнович 1910ׁр.  
народження. Народився: Алтайський край, 
РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Звільнений на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДАУЗЕ Володимир Ергардович 1936ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДАУЗЕ Марта Вільгельмівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ДАУЗЕ Ренгардт Ергардович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДАУЕНГАУЕР Емілія Марківна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала в м. Свердловську Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ДАУЕНГАУЕР Євген Михайлович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав в м. 
Свердловську Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.10.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДАУЕНГАУЕР Євгенія Леонтіївна 
1877ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ДАУЕНГАУЕР Маркус Касперович 
1880ׁр.  народження.  Народився: Одеська обл. 
Проживав: кол. Свердловський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан.  Помер 25.02.50.  

ДАУЕНГАУЕР Рудольф Михайлович 
1935ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.10.54 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ00597 від 16.06.54.   

ДЕГТЯРЬОВА Ліпа Рудольфівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала в м. Луганську. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-

селення в м. Караганду, Казахстан. 01.03.56 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

ДЕЙ Єлизавета Федорівна 1873ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Варшаві, Польща. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл. Казахстан. Померла 
26.03.51.  

ДЕЙЧ Володимир Готфрідович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 12.10.55 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ4412-22569 від 19.09.55.  

ДЕЙЧ Катерина Іванівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Ленінграді, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.10.55 звільнена на 
підставі вказівки МВС СРСР №ׁ44/2-22569 від 
19.09.55.  

ДЕЙЧ Людмила Готфрідівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Алчевську Лугансь-
кої обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 12.10.55 зві-
льнена на підставі вказівки МВС СРСР №ׁ44/2-
22569 від 19.09.55.   

ДЕКАН Август Густавович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕКАН Гульда Густавівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 16.03.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕКАН Мейта Густавівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
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стан. 16.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕККЕР Альвіна Андріївна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл.  
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
29.02.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕККЕРТ-ВАГНЕР Марія Яківна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Запорізька обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ДЕЛЬ Андрій Васильович 1932р. наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.27.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДЕЛЬ Андрій Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ДЕЛЬ Вільмар Васильович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕЛЬ Георгій Георгійович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ДЕЛЬ Ерна Християнівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕЛЬ Іда Фрідріхівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДЕЛЬ Лідія Андріївна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Омська обл., РРФСР. Прожива-
ла: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
24.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ДЕЛЬ Олександр Єгорович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ДЕЛЬ Олена Іванівна 1891ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Сімферополі. Проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 24.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ДЕЛЬ Ольга Єгорівна 1921ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  253

товську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДЕРЕНГ Іван Іванович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ДЕРЕНГ Марія Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДЕРІНГ Абрам Петрович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ДЕРІНГ Альвіна Олександрівна 1907ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ДЕРІНГ Андрій Андрійович 1896ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганський обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ДЕРІНГ Андрій Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 

з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ДЕРІНГ Андрій Петрович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганський обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ДЕРІНГ Анна Іванівна 1896ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Катеринославська губ. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕРІНГ Валентина Федорівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДЕРІНГ Віктор Фрідріхович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДЕРІНГ Вільгельміна Карлівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ДЕРІНГ Вільгельміна Яківна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Красно-
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луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ДЕРІНГ Володимир Олександрович 
1924ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ДЕРІНГ Герта Федорівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕРІНГ Гертруда Едуардівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Емма Петрівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 22.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ДЕРІНГ Єгор Едуардович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Краснодонський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Іван Іванович 1917ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл.  У 1941ׁр.  мобілізований у 
промисловість в  Північноказахстанську  обл., 
Казахстан. У 1943ׁр.  направлений на спецпосе-

лення в Комі АРСР, РРФСР. 07.03.56 звільнений 
на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55ׁр.    

ДЕРІНГ Інна Федорівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕРІНГ Ірина Федорівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕРІНГ Йоганн Карлович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Ростовська обл., 
РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Карл Петрович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 01.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Карл Фрідріхович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДЕРІНГ Лідія Андріївна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ДЕРІНГ Марія Андріївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
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ндинську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ДЕРІНГ Марта Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Микола Едуардович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ДЕРІНГ Омелян Андрійович 1925ׁр.   на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 26.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Ольга Андріївна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ДЕРІНГ Павлина Михайлівна 1899ׁр.  
народження. Народилася: кол. Таганрозька обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ДЕРІНГ Павлина Яківна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-

ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ДЕРІНГ Петро Петрович 1887ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДЕРІНГ Рейнгольд Карлович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ДЕРІНГ Теодор Карлович 1925ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 10.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ Федора Іванівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська губ. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ДЕРІНГ Федір Федорович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДЕРІНГ Фріда Федорівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДЕРІНГ Фрідеріка Іванівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Таганрозька обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ДЕРІНГ Фрідріх Петрович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. Звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГ-МАЙЄР Марта Петрівна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДЕРІНГО Іван Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 31.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ДЕРЛОВСЬКА  Анна Іванівна 1889ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Антрацитівський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕРЛОВСЬКА Флорентина Яківна 
1926ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Антрацитівський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДЕРЛОВСЬКИЙ Яків Якович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: Дніпропет-
ровська обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДІБУС Ольга Афанасіївна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ДІК Альберт Дмитрович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДІК Анна Іванівна 1912ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДІК Бергольд Ернстович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан.   13.11.55 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 у зв’язку з призовом до армії.       

ДІК Валентина Гергардівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Стаханові Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ДІК Гергард Гергардович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
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правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ДІК Гертруда Гергардівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Звільнена на підставі  за-
ключення УВС Свердловської обл., РРФСР від 
13.08.54.  

ДІК Ервін Іванович 1936ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан.  16.01.56  звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ДІК Ерна Ернстівна 1934ׁр.  народження.  
Народилася і проживала: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДІК Ернст Васильович 1929ׁр.  народжен-
ня.  Народився і проживав: кол. Олександрівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 05.03.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ДІК Магдалина Еммануїлівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ДІК Марія Дмитрівна 1902ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-

ську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ДІК Марія Іванівна 1879ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Померла 24.07.56  

ДІК Федір Григорович 1927ׁр.  народжен-
ня. Народився в м. Стаханові Луганської обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ДІК Фрідріх Дмитрович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ДІК-КУРАКІНА Ірина Василівна 1927ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: кол. Оле-
ксандрівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 17.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДІКМАН-МЕЛЬМАН Матильда Олекса-
ндрівна 1913ׁр.  народження. Народилася: До-
нецька обл. Проживала: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ДІКОВ Едмунд Павлович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
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обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ДІКОВ Павло Павлович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДІКОВА Альвіна Густавівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинський округ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ДІКОВА Ельза Павлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ДІКОВА Ольга Павлівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ДІКОВА Фріда Павлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ДІКОВА Юстина Іванівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-

жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ДІКОН-МАКСАКОВА Ерна Августівна 
1917ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  була мобілізована для роботи в 
трудармії. Згідно  з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ2388-сс від  07.10.42 на-
правлена на спецпоселення в Комі АРСР, 
РРФСР. 01.03.56  звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ДІЛЬМАН Єлизавета Омелянівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ДІМКЕ Віра Іванівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ДІНКЕЛЬ Аделія Іванівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ДІНКЕЛЬ Вальтраут Олександрівна 
1936ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      
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ДІНКЕЛЬ Віктор Оттович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Донецька обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан. Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ДІНКЕЛЬ Елеонора Олександрівна 
1934ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: кол. Лисичанський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.       

ДІНКІЛАКЕР-ЛЕВЕНБЕРГ Олександра 
Григорівна 1911ׁр.  народження. Народилася: 
Вінницька обл. Проживала в м. Алчевську Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.       

ДІРКСІН Григорій Іванович 1921ׁр.  на-
родження. Народився в м. Алчевську Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Дирек-
тивою НКВС СРСР від 18.08.45 у 1946ׁр.  напра-
влений на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.       

ДІТМАН Альвіна Християнівна 1878ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.         

ДІТМАН Вальда Августівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
град-Волинська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 20.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ДІТМАН Вільгельм Альбертович 1923ׁр.  
народження. Народився:  кол. Новоград-Волин-
ська обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.       

ДІТМАН Емма Георгіївна 1876ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол. Новоград-Волинська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.       

ДІТМАН Лідія Альбертівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол. Новоград-Волинська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ДІТЦ Олександр Петрович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ДІТЦ Павлина Іванівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ДОБЕРШТЕЙН Данило Фрідріхович 
1901ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживав: Лисичанський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
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спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.         

ДОБЕРШТЕЙН Ольга Адольфівна 
1909ׁр.  народження. Народилася:  Київська обл. 
Проживала: Лисичанський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання  

ДОЛЬ Карл Антонович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР від 01.10.45  направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 01.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.       

ДОЛЬ Кіндрат Антонович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР від 01.08.45  направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 11.09.55 
звільнений на підставі розпорядження Ради ми-
ністрів СРСР від 23.03.55 №ׁ2708 у зв’язку із 
призовом до армії.     

ДОЛЬ  Ольга Антонівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР від 01.08.45  направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.       

ДОМБОВСЬКА  Анна Василівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. Звільнена на підставі вказівки МВС 
СРСР від 23.06.53.  

ДОМБОВСЬКА Марія Іванівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-

вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ДОМБОВСЬКИЙ  Євгеній Костянтино-
вич 1933ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 26.07.52  звільнений на  
підставі наказу МВС СРСР №ׁ15/1-32521 від 
07.08.53.  

ДОМЕРТ Григорій Евальдович 1929ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 02.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ДОМИНИЧЕНКО Олена Іванівна 
1928ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Звільнена на 
підставі вказівки МВС СРСР від 21.01.54.  

ДОМИНИЧЕНКО Леокадія Адамівна 
1892ׁр.  народження. Народилася: м. Двинськ, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. Звіль-
нена на підставі вказівки МВС СРСР від 
16.12.53.  

ДОНГАУЗЕР Раїса Іванівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР від 01.10.45  направлена на спецпо-
селення в Молотовську  обл., РРФСР. 01.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ДОНЕРСТАГ Ольга Карлівна 1901ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
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Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

ДОНЕРСТАГ-КРУГЛЕЦОВА Зінаїда 
Андріївна 1927ׁр.  народження. Народилася і 
проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ДОННЕРСТАГ Адольф Карлович 
1904ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ДОННЕРСТАГ Клара Данилівна 1904ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ДОННЕРСТАГ Міліта Миколаївна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ДОННЕРСТАГ Ніна Миколаївна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ДОННЕРСТАГ Федір Адольфович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ДОННЕРСТАХ Віра Вікторівна 1907ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ДОРЕН Євгенія Володимирівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДОРЕН Кароліна Іванівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тарасовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 14.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ДОРЕН Лілія Володимирівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.р  

ДОРЕН Микола Володимирович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  
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ДОРН Євгенія Іванівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Азово-Чорноморський 
край, РРФСР. Проживала: кол. Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ДОЧДРІХ Марія Кіндратівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Алтайський край, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ДРАХІНБЕРГ Матильда Фрідріхівна 
1903ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Карагандинську обл., Казахстан. 17.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.р  

ДРАХІНБЕРГ Фрідріх Леонардович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: Ма-
рківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ДРАЧЕНКО Елла Андріївна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 24.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ДРЕВС Амалія Іванівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДРЕВС Бруно Августович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Моло-
товську обл., РРФСР.  10.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ДРЕВС Ельфріда Рудольфівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: кол. Волинська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ДРЕВС Євгенія Омелянівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ДРЕВС Інго Августович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ДРЕГЕР Елеонора Францівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Сватове 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  Звільнена на підставі Постанови 
РМ СРСР від 13.08.54 і наказу МВС СРСР 
№ׁ00713 від 20.08.54.    

ДРЕГЕР Франц Рудольфович 1910ׁр.  на-
родження. Народився в м. Миколаєві. Проживав: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ДРЕЙВІГ Евальд Рудольфович 1916ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ДРЕЙВІГ Іда Германівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ДРЕЙГЕР Міліта Юлісівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 01.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ДРІТТЕНПРЕЙС Борис Євгенович 
1908ׁр.  народження. Народився в м. Дніпропет-
ровську. Проживав: Луганська обл. Згідно з Ука-
зом ПВР СРСР від 28.08.41ׁр.  направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. Зві-
льнений на підставі вказівки МДБ Свердловської 
обл. від 05.02.53ׁр.    

ДРЯПАК-НЕЙФЕЛЬД Марія Францівна 
1890ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДУДНИКОВА-КОМНІК Фріда Антонів-
на 1926ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 

рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан.  
01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ДУКАРТ Брігіда Яківна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.р  

ДУКАРТ Валентина Геронімівна 1914ׁр.  
народження. Народилася в м. Миколаєві. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.р.  

ДУКАРТ Едуард Каспарович 1907ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.р  

ДУКАРТ Матвій Геронімович 1915ׁр.  
народження. Народився в м. Миколаєві. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Моло-
товську обл., РРФСР.  25.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ДУКАРТ Моніка Лук’янівна 1877ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала 
в м. Свердловську Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  Померла 
10.11.50.  

ДУКАРТ Олександр Едуардович 1936ׁр.  
народження. Народився в м. Свердловську Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.р  
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ДУКАРТ Шаластика Матвіївна 1880ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.р  

ДУККЕРТ Михайло Францович 1916ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ДУМЛЕР Микола Георгійович 1922ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ДУМЛЕР Микола Едуардович 1912ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ДУМСЬКА Євгенія Георгіївна 1876ׁр.  
народження. Народилася: м. Одеса. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. Звільнена на підставі вказі-
вки МВС Північноказахстанської обл. від 
07.02.52ׁр.    

ДУМСЬКА Надія Олексіївна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Одеса. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. Звільнена на підставі вказі-

вки МВС Північноказахстанської обл. від 
07.02.52ׁр.    

ДУНСТ Адіна Фердінандівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Арнгольд Рейнгольдович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в  Молотовську обл., РРФСР.  
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ДУНСТ Бертгольд Рейнгольдович 
1913ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Вільгельміна Давидівна 1880ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ДУНСТ Гаррі Рейнгольдович 1922ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ДУНСТ Данило Рудольфович 1931ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
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товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Едвін Фердінандович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Едуард Фердінандович 1925ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Ельза Вільгельмівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Ельма Рудольфівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 14.01.56 звільнена на підставі Ука-
зу ПВР СРСР від 19.12.55.  

ДУНСТ Іда Райнгольдівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 01.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.р  

ДУНСТ Ірина Рейнгольдівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 

МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Мейта Фердінандівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Оттілія Юліусівна 1897 р. наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Рената Рейнгольдівна 1931ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Роберт Рудольфович 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 15.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ДУНСТ Рута Рейнгардівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ДУНСТ Фріда Рейнгольдівна 1923ׁр.  на-
родження.  Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
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ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ДУНСТ-ГУБАЙДУЛІНА Ірма Рейнголь-
дівна 1929ׁр.  народження. Народилася: Жито-
мирська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ДУРОВА Євдокія Устинівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася: Воронезька обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Звільнена на підставі По-
станови  РМ СРСР від 13.08.54 і наказу МВС 
СРСР №ׁ00713 від 20.01.54.   

 
 
   
 
  
     

Е 
ЕБЕРГАРДТ Катерина Єгорівна 1892ׁр.  

народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕБЕРГАРДТ Марія Іванівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Самарська губ., 
РРФСР. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл.  Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕБЕРГАРДТ Олександр  Іванович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56  
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ЕБЕРТ Роза Олександрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл.,РРФСР. 
13.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЕДЕЛЬ Іван Бернітович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЕДІК Клара Андріївна 1894ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Таврічеська губ. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЕДЛЬ Андрій Бернгардович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Новоград-Волинська обл.  
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕДЛЬ Віра Бернгардівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоград-Волинська обл.  
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
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стан. 19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕДЛЬ Райнгард Бернгардович 1935ׁр.  
народження. Народився: Новоград-Волинська 
обл.  Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 16.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙЗЕН Артур Юлісович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. Після був мобілізований 
в промисловість в Молотовську обл., РРФСР, як 
особа німецької національності. 25.01.56 звіль-
нений на підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЕЙЗЕН Евальд Юліусович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.   направлений на спецпоселення в м.Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 01.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЕЙЗЕН Іда Едуардівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську 
обл.,РРФСР. 24.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЕЙСЕФЕЛЬД Якобіна Іванівна 1898ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
воастраханський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.   направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 13.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЕЙСФАЛЬД Якобіна Яківна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Ново-
астраханський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності. 16.01.56 звільнена 
на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.   

ЕЙСФЕЛЬД Альберт Павлович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав:  кол. Ново-
астраханський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
25.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Анна Абрамівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.   направ-
лена на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан. 23.01.56 звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55 і  наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Анна Християнівна 1882ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Богдан Богданович 1908ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав:  кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл.  Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселенняв Свердловську обл., 
РРФСР, як особа німецької національності. 
19.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ЕЙСФЕЛЬД Володимир Павлович 
1926ׁр.  народження. Народився і проживав:  
кол. Новоастраханський р-н Луганської обл.  Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселенняв Омську обл., РРФСР, як особа німе-
цької національності. 27.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Гільда Богданівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спец поселення в Све-
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рдловську обл., РРФСР, як особа німецької наці-
ональності. 14.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.       

ЕЙСФЕЛЬД Елла Богданівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Ельза Павлівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Ново-
астраханський р-н Луганської обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
25.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Ерна Вільгельмівна 1935ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 21.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

ЕЙСФЕЛЬД Євген Павлович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав:  кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
25.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Іван Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  кол. Новоастра-
ханський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 14.01.56  на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-

меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Іда Готлібівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 02.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Іда Петрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Ірма Петрівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 25.01.56  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Карл Федорович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
18.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Кароліна Іванівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
нду, Казахстан. 18.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Клара Федорівна 1905ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
воастраханський р-н Луганської обл. Згідно з 
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Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 25.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Лідія Федорівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську  обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Олександр Павлович 
1910ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новоастраханський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 16.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР  від 13.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Олександр Федорович 
1914ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 21.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Олена Іванівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Павло Богданович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 27.03.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Петро Петрович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новоаст-

раханський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.   направлений на спецпосе-
лення в Північноказахстанську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 13.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

ЕЙСФЕЛЬД Тамара Василівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Новоси-
бірську обл., РРФСР. 28.12.55 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Федір Богданович 1907ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 18.01.56  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Федір Богданович 1935ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Ново-
астраханський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР  від 
05.04.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Федір Федорович 1927ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Ново-
астраханський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56  на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Фріда Абрамівна 1903ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Попаснянський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЕЙСФЕЛЬД Фріда Федорівна 1925ׁр.  на-
родження.  Народилася і проживала: кол. Ново-
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астраханський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Фріда Федорівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Новоас-
траханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Караганду, Казахстан. 18.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД Яків Олександрович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Новоас-
траханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР СРСР  
від 13.12.55.  

ЕЙСФЕЛЬД Якобіна Яківна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 25.01.56  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЕЙСФЕЛЬД-БАУЕР Адіна Готлібівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 18.01.56  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ЕЙТЕНЕР Гуго Емільович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Запорізька обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.   направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 17.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙТЕНЕЄР Катерина Йоганнівна 
1911ׁр.  народження. Народилася: Харківська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЕЙТЕНЕЄР Лідія Петрівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Алчевську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 18.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЕЙТЕНЕЄР Фрідріх Фрідріхович 1919ׁр.  
народження. Народився: кол.Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 14.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

ЕЙТЕРНІК Андрій Омелянович 1927ׁр.  
народження. Народився в м. Єсентуки, РРФСР. 
Проживав: Запорізька обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЕЙТНЕР Амалія Федорівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 17.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЕЙХВАЛЬД Анна Яківна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
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латинську  обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Валентина Омелянівна 
1937ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Кустанайську обл., 
Казахстан. 01.06.54 звільнена на підставі Дирек-
тиви МВС СРСР.  

ЕЙХВАЛЬД Віктор Пилипович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Се-
мипалатинськ, Казахстан. 13.01.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЕЙХВАЛЬД Володимир Іванович 1936ׁр.  
народження.  Народився і проживав: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Емма Кіндратівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 20.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Єфросинія Йосифівна 
1914ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Іван Матвійович 1877ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
Помер 15.11.55.  

ЕЙХВАЛЬД Іван Пилипович 1921ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-

ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ЕЙХВАЛЬД Катерина Михайлівна 
1888ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан. 
30.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Катерина Пилипівна 1930ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: кол. Ро-
веньківський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Карагандинську обл., Казахстан. 24.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Кіндрат Іванович 1914ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.   направлений на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан, як особа німець-
кої національності. Згідно з Указом МВС СРСР 
№ׁ00597 від 16.07.54 прибув у Семипалатинську 
обл., Казахстан, на з’єднання з родиною. 
24.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Клавдія Пилипівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан. 23.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

ЕЙХВАЛЬД Марія Пилипівна 1933ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан. 23.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55  

ЕЙХВАЛЬД Наталія Йосифівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Кіровоградська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
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рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську  обл., Казах-
стан. 31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Олена Пилипівна 1933ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан. 23.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55  

ЕЙХВАЛЬД Олександр Іванович 1906ׁр.  
народження.  Народився і проживав: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Ольга Омелянівна 1934ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з  Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл.,РРФСР. 
01.06.54 звільнена на підставі вказівки МВС 
СРСР від 30.04.54.  

ЕЙХВАЛЬД Пилип Пилипович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ЕЙХВАЛЬД Пилип Якович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Омська обл., РРФСР. Про-
живав: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
31.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬД Яків Пилипович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХВАЛЬТ Ольга Олександрівна 
1933ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-

ківський р-н Луганської обл. Проживала: Сверд-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську  обл., Казахстан. 13.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХГОЛЬЦ Ервін Васильович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Репатріант з Польщі. Згідно з 
Директивою  НКВС СРСР від 11.10.45 направле-
ний на спецпоселення в Актюбінську обл., Ка-
захстан, як особа німецької національності. 
20.02.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЕЙХГОЛЬЦ Катерина Лук’янівна 
1909ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Репатріанка з Поль-
щі. Згідно з Директивою  НКВС СРСР від 
11.10.45 направлена на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 20.02.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЕЙХМАН Лідія Олександрівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Антрацитівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з рішенням уряду в 1948ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 03.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ЕЙХОЛЬД Віктор Карлович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХОЛЬД Зельма Карлівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську  обл., Казах-
стан. 13.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ЕЙХОЛЬДТ Ірма Карлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську  обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХОЛЬЦ Антон Васильович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХОЛЬЦ Василій Васильович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕЙХОЛЬЦ Лідія Єгорівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську  обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕЙХОРСТ Ольга Августівна 1889ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 24.01.56  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЕЛІС Яків Федорович 1910ׁр.  народжен-
ня. Народився: Миколаївська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 18.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЕМІШ Ерна Карлівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Попаснянський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-

го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 01.02.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ЕНГЕЛЬ Лев Куртович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Одеса. Проживав у м. 
Луганську. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Східноказахстанську 
обл., Казахстан. 05.01.56  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ЕНГЕЛЬГАРДТ Ефеліна Антонівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 26.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕНГЕЛЬГАРТ Антоніна Єгорівна 
1910ׁр.  народження. Народилася: Орджонікі-
дзевський край, РРФСР. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕНГЕЛЬКЕ Бенамін Фрідріхович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську  обл., Казахстан.  09.02.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЕНГЕЛЬКЕ Володимир Фрідріхович 
1927ׁр.  народження.  Народився і проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в  Акмолінську  обл., Казахстан. 
04.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕНГЕЛЬКЕ Герміна Фрідріхівна 1937ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл.  Згідно з рішенням 
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уряду в 1941ׁр.   направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 20.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕНГЕЛЬКЕ Еммануїл Якович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську  обл., Казахстан.  23.02.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЕНГЕЛЬКЕ Фіна Василівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Акмолінську  обл., Казахстан.  
04.02.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЕНГЛЕР Андрій Едуардович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську  обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЕНГЛЕР Йозефіна Яківна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську  обл., Казахстан.  14.02.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЕНГЛЕР Микола Веніамінович 1914ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.   направлений на спецпоселення  
в Семипалатинську  обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Помер 03.02.1951.  

ЕНГЛЕР Микола Фрідріхович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-

товську обл.,РРФСР. 04.02.56  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ЕНГЛЕР Ольга Яківна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Дніпропетров-
ська обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.   на-
правлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕНГЛЕР Федір Федорович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЕНДЕРТ Ольга Михайлівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 18.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЕНДЕРТ Раїса Федорівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 18.01.56  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ЕНЕС Марія Олександрівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Одеська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.   направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 20.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЕНЛАНД Карл Адольфович 1918ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Житомирська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Кокчетавську обл., Казах-
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стан, як особа німецької національності. 16.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   

ЕННС Катерина Петрівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 10.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЕННС Марія Яківна 1927ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на спецпо-
селення в Новосибірську обл., РРФСР, як особа 
німецької національності. 28.12.55 звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.    

ЕРБ Адольф Ертманович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Куйбишевська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 16.01.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЕРДИНЄЄВА-ДАНОВЕЦ Емілія Федорі-
вна 1910ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРІСМАН Неля Йосифівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кемеровську обл.,РРФСР. 24.01.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ЕРЛІХ Адіна Василівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56  на підставі наказу МВС 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.       

ЕРЛІХ Василь Іванович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Красноярський край, РРФСР. 
14.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ЕРЛІХ Віктор Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 26.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. .  

ЕРЛІХ Ельза Василівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.       

ЕРЛІХ Ерна Олександрівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Попасна  
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.       

ЕРЛІХ Йоганн Вільямович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новоастра-
ханський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56  
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.       

ЕРЛІХ Лідія Володимирівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ЕРЛІХ Лідія Християнівна 1919ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала в м. Попасна  
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 25.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.       

ЕРЛІХ Марта Василівна 1937ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала:  Попаснянсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ЕРЛІХ Уляна Володимирівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ЕРЛІХ Федора Іванівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.        

ЕРЛІХ Федора Петрівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан.  
26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРЛІХ Християн Васильович 1909ׁр.  на-
родження.  Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ЕРЛІХ Христина Йоганнівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Новоас-
траханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЕРМЕНТРАУТ Франциска Францівна 
1882ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську  обл., Казах-
стан. Померла 03.11.1949ׁр.   

ЕРНСТ Анна Спиридонівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Акмолінську  обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРНСТ Густав Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР, як особа німецької націо-
нальності. 26.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЕРНСТ Елла Яківна 1929ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Новоайдарський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 25.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРНСТ Емма Густавівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську. 
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Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Акмолінську  обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРНСТ Олександр Олександрович 
1914ׁр.  народження. Народився в м. Луганську. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР як особа німецької націона-
льності. 16.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.        

ЕРНСТ Олімпіада Федорівна 1886ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Сімферополі Крим-
ської обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР як особа 
німецької національності. 16.01.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.        

ЕРНШТЕЙН Християн Готлібович 
1927ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську  
обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРНСТ-БЕЛОН Єлизавета Іванівна 
1915ׁр.  народження. Народилася в м. Уральсь-
ку, РРФСР.  Проживала: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.        

ЕРНСТ-МІЛЛЕР Іда Олександрівна 
1930ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Краснодоні Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в  Ак-
молінську  обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРТЕЛЬ-МІЛЮТІНА Віра Миколаївна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 

Проживала: Луганська обл.  Згідно з рішенням 
уряду в 1944ׁр.   направлена на спецпоселення в 
Новосибірську обл., РРФСР, як член сім’ї засу-
дженої  “фольксдойче”.  08.06.54 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР від 10.05.54.  

ЕРТМА Август Вільгельмович 1923ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Лозно-Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР 
як особа німецької національності. 10.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ЕРТУС Тетяна Яківна 1921ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР, як особа німецької національності. 
06.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.        

ЕРФУРТ-БІХ Амільда Густавівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську  обл., Казахстан. 20.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРШТЕЙН Костянтин Федорович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Олександрівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в  Акмолінську  обл., Казахстан. 
04.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕРШТЕЙН Марія Федорівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Акмолінську  обл., Казахстан. 25.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ЕРШТЕЙН Отто Фрідріхович 1919ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Олександрів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську  обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕРШТЕЙН Христина Данилівна 1884ׁр.  
народження. Народилася в м. Уфа, РРФСР. Про-
живала: кол. Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Акмолінську  обл., Казахстан. 
22.02.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.        

ЕСЛІНГЕР Елеонора Готлібівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ743 від 
08.10.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан.  19.03.56 звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЕСЛІНГЕР Теодор Вільгельмович 
1902ׁр.  народження. Народився в м. Одеса. Про-
живав: Одеська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР як особа німецької націона-
льності. 27.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.        

ЕСТЕРЛЕЙН Альберт Карлович 1886ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл.  Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл.   Згід-
но з рішенням уряду в 1942ׁр.   направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 09.06.55 
звільнений на підставі розпорядження МВС 
СРСР.  

ЕСТЕРЛЕЙН Анастасія Іванівна 1896ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл.  Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл.   
Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.   направлена 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як член сім’ї німецької національності. 
09.06.55 звільнена на підставі розпорядження 
МВС СРСР.  

ЕСТЕРЛЕЙН Ніна Альбертівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 

обл. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.   направ-
лена на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
10.05.55 звільнена на підставі розпорядження 
МВС СРСР.  

ЕСФЕЛЬД Анна Іванівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.        

ЕСФЕЛЬД Віктор Петрович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  13.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЕТЦЕЛЬ Адам Ігнатійович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.         

ЕТЦЕЛЬ Емма Ігнатіївна 1937ׁр.  наро-
дження.  Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 21.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.         

ЕТЦЕЛЬ Євгенія Ігнатіївна 1934ׁр.  на-
родження.  Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.         
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ЕТЦЕЛЬ Іван Ігнатійович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Воркутлаг. 12.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.         

ЕТЦЕЛЬ Розалія Ігнатіївна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Автономна  республіка  ні-
мців Поволжя. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 19.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.         

ЕХВАЛЬД Леонтій Іванович 1927ׁр.  на-
родження.  Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЕХВАЛЬД-ШТРЕКЕР Іда Федорівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Кримська обл. Згідно з рішенням військових Рад 
фронтів від 22.06.41ׁр.   направлена на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. Згідно з Указом 
МВС СРСР №ׁ00597 від 16.07.54 прибула  з Се-
мипалатинської обл. на з’єднання з родиною. 
24.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Є 
ЄГЕР Іван Кіндратович 1920ׁр.  наро-

дження. Народився: кол. Марієнтальський р-н. 
Проживав у м. Луганську.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЄГЕРТ Ірена Готфрідівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Сталін-
градська обл., РРФСР. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Омську 
обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЄМЕЛЬЯНОВА Анна Іванівна 1915ׁр.  
народження. Народилася: кол. Сталінградська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Східноказахстанську  обл., Казахстан. 
16.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   

ЄННЕР Альфред Карлович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав:  
Луганська обл. Згідно з Постановою РНК СРСР  
від 12.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
вденноказахстанську  обл., Казахстан. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЄРГЕР Віра Іванівна 1934ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 280 
 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЄРКЕ Тамара Адольфівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ЄССЕ Альвіна Фердінандівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЄССЕ Артур Рейнгольдович 1937ׁр.  на-
родження. Народився в м. Житомирі. Проживав: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ЄССЕ Галя Райнгольдівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЄССЕ Еріх Ренгольдович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЄССЕ Олександр Райнгольдович 1927ׁр.  
народження.  Народився: Житомирська обл. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан. 20.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЄСКЕ Пауль Юлісович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЄСКЕ-МОШКО Ельвіра Юлісівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЄСКІН Євген Самійлович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЄФІМОВА-ХАПІЛІНА Людмила Єгорів-
на 1923ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   
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Ж 
ЖЕРЛІЦИНА Катерина Єгорівна 1921ׁр.  

народження. Народилася і проживала: Ростовсь-
ка обл., РРФСР.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЖЕРМАЛЬ Артур Теодорович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення  
в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЖЕРМАЛЬ Віра Олександрівна 1922ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 10.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЖЕРМАЛЬ Галіда Теодорівна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЖЕРМАЛЬ Ерік Ернестович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення  
в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЖЕРМАЛЬ Ніна Олександрівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 10.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЖЕРМАЛЬ Олександр Олександрович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в кол. Молотовську обл., РРФСР. 10.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ЖЕРМАЛЬ Ольга Теодорівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЖИЛІНСЬКА Ефаліна Францівна 
1911ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  за межі 
України. У лютому 1956ׁр.  звільнена  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКА Єлизавета Іванівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення за межі 
України. 18.02.56 звільнена  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКА Іда Еммануїлівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 28.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЖИЛІНСЬКА Кандіда Миколаївна 
1935ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
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кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  за межі 
України. 18.02.56 звільнена  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКА Марія Антонівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення за межі 
України . У лютому 1956ׁр.  звільнена  на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКА Марія Йосифівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення  за межі 
України. 23.01.56 звільнена  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКА  Філаміна Йосифівна 
1912ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 27.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЖИЛІНСЬКА Христина Іванівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення за межі 
України. Померла 22.12.50ׁр.   

ЖИЛІНСЬКИЙ Антон Мартинович 
1913ׁр.  народження. Народився в м. Маріуполі 
Донецької  обл. Проживав: Луганська обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 19.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ЖИЛІНСЬКИЙ Іван Олексійович 
1936ׁр.  народження. Народився в м. Єнакієве 
Донецької обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення  за межі 
України.12.12.55 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0180 від 05.04.55.  

ЖИЛІНСЬКИЙ Мартин Антонович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 

№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 07.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЖИЛІНСЬКИЙ Микола Васильович 
1915ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення  за межі України.  18.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКИЙ Михайло Іванович 
1908ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення за межі України.  25.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКИЙ Михайло Михайлович 
1934ׁр.  народження.  Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення за межі України. 25.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЖИЛІНСЬКИЙ Роман Миколайович 
1937ׁр.  народження. Народився: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
за межі України.  03.11.54  звільнений.  

     
 
 

 
 
   
З 
ЗААР Оскар Іванович 1923ׁр.  народжен-

ня. Народився: Херсонська обл. Репатріант з Ні-
меччини. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  
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ЗАВАДСЬКА Ніна Омелянівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗАВАЛЬ Едвін Емільович 1936ׁр. наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 03.12.55 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ180-55 у зв’язку з 
призовом до армії.  

ЗАВАЛЬ Емілія Павлівна 1887ׁр. наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗАВАЛЬ Еріх Омелянович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЗАВАЛЬ Іда Емілівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Волинський округ. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗАВАЛЬ Рената Гербертівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 30.09.54 звільнена на підставі  По-

станови РМ СРСР від13.08.54 і наказу МВС 
СРСР від 20.08.54.  

ЗАВАЛЬ Роман Самійлович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Житомирська 
обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАВАЛЬД Теліля Ріхардівна 1930ׁр. на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в Чка-
ловську обл., РРФСР. 17.08.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЗАВЕРВАЛЬД Павлина Іванівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАГЕР Вальді Оттович 1927ׁр. народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗАГЕРТ Віра Карлівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою ЦВК і РНК від 01.02.1930ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як куркулька німецької національності. 
15.06.54  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР від 14.05.54.  

ЗАЙБЕЛЬ Карл Якович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЗАЙБЕЛЬ Катерина Кіндратівна 1874ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл.  
Репатріантка з Німеччини, прибула в липні 
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1945ׁр. Згідно з Постановою РНК СРСР від 
11.10.1945ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Актюбінську обл., Казахстан.  Померла 17.09.51.    

ЗАЙБЕЛЬ Клара Миколаївна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла в м. Луганську. Згідно рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 09.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601-55.  

ЗАЙБЕЛЬ Марія Давидівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в кол. Молотовську обл., РРФСР. 
07.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЗАЙБЕЛЬ Отто Якович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. В 1941ׁр.  мобілізова-
ний у трудармію. В 1943ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Комі АРСР, як особа німецької на-
ціональності. 28.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЙДЕЛЬ Ервін Якович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЗАЙДЕЛЬ Йосиф Якович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Лисичансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 20.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЙДЕЛЬ Роман Якович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-

ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЗАЙЗАЛЕР Федір Федорович 1925ׁр. на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЙЛЕР Володимир Андрійович 1924ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЗАЙЛЕР Лідія Мартинівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЗАЙЛЬЦЗАЙЛЕР Фріда Андріївна 
1911ׁр.  народження. Народилася: кол. Сталінсь-
ка обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР.  09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЗАЙФРІДТ Ольга Федорівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАКШЕВСЬКА Катерина Єгорівна 
1909ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 зві-
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льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗАКШЕВСЬКА  Лідія Фрідріхівна 
1937ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Краснолуцький р-н  Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення  в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАКШЕВСЬКА Марія Іванівна 1888ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення  в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗАКШЕВСЬКА Фріда Федорівна 1934ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАКШЕВСЬКИЙ Андрій Едуардович 
1924ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня  в Семипалатинську обл., Казахстан. 21.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАКШЕВСЬКИЙ Єгор Іванович 1928ׁр.  
народження. Народився: кол. Сталінська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЗАЛЬЗАЙЛЕР Іда Яківна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Карага-
ндинську обл., Казахстан.  11.01.56 звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЗАЛЬЦЕЛЛЕР Катерина Іванівна 
1885ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Дніпропетровська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЕЛЛЕР Яків Іванович 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗАЙЛЕР Микола Іванович 
1909ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 
звільнений  на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Берта Андріївна 1913ׁр.  
народження. Народилася: кол. Таганрозька обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Ейгін Карлович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Дніпропет-
ровська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 01.02.56 звільнений на підставі  нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Емілія Готлібівна 
1907ׁр.  народження. Народилася: кол.Сталінсь-
ка обл. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення  в Карагандинську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗЕЙЛЕР Христина Оттівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Башкирська 
АРСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
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ганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Андрій Володимирович 
1934ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Віктор Володимирович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Іван Готлібович 1911ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Карл Карлович 1912ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Маріу-
польська обл. Згідно з рішенням уряду в 1948ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 01.02.56 звільнений на підставі  нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Лідія Карлівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Луганську. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Марія Ертманівна 1905ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 

наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Ольга Данилівна 1883ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена 
на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Резета Володимирівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 30.01.56 
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Федір Володимирович 
1925ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЗАЛЬЦЗІНЛЕР Марія Іванівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЗАПОРОЖАНОВА Марфа Антонівна 
1911ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Слов’яносербський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЗАРЕЦЬКА  Марія Мартинівна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
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молінську обл., Казахстан. 27.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЗАРЕЦЬКА Розалія Михайлівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЗАРЕЦЬКИЙ Володимир Михайлович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан.  13.11.55ׁр.  
знятий з обліку спецпоселення у зв’язку з призо-
вом до армії.    

ЗАТЛЕР Анна Марківна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЗАТЛЕР Анна Яківна 1885ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Одеська обл. Проживала: Сверд-
ловський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення  в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗАТЛЕР Роза Францівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

ЗАУЕР Ванделін Каспарович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  04.01.56 на підставі нака-

зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗАУРВАЛЬД Пилип Іванович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 звіль-
нений на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЗАЯЦЬ Федір Федорович 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  28.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Адоліна Андріївна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Альберт Іванович 1919ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Анна Яківна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан.  Померла 23.01.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Андрій Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Помер 28.02. 
1953ׁр.    
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ЗЕЙБЕЛЬ Андрій Олександрович 1927ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Берта Іванівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  10.02.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Валентина Іванівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  15.02.56 звіль-
нена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Василь Андрійович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  13.03.56 звільне-
ний на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Василь Васильович 1913ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав у м. Ровеньки Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР.  12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Віктор Олександрович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  06.02.56 звільне-
ний на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Вільгельм Карлович 1910ׁр.  
народження. Народився: Новойдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: кол. Іванівський р-н Лу-

ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЗЕЙБЕЛЬ Емілія Самуїлівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 20.04. 
1952ׁр.   

ЗЕЙБЕЛЬ Емма Андріївна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  21.02.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Емма Карлівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙБЕЛЬ Єгор Людвігович 1911ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Та-
лди-Курганську обл., Казахстан.  21.02.56 звіль-
нений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ЗЕЙБЕЛЬ Єгор Михайлович 1910ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  07.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙБЕЛЬ Єлизавета Георгіївна 1896ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Ново-
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йдарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 07.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙБЕЛЬ Іван Вільгельмович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  03.10.55 призваний до Ра-
дянської Армії і на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0180-55 знятий з обліку спецпоселення.    

ЗЕЙБЕЛЬ Іван Єгорович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Новойдарський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Кокчетавську обл., Казахстан. 07.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Іван Єгорович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Прибув з Німеччини. Згідно з Ди-
рективою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 на-
правлений на спецпоселення в Комі  АРСР, як 
особа німецької національності.  04.02.56 звіль-
нений на підставі  Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Іван Іванович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  30.01.56 звільне-
ний на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Іван Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новойдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Карл Християнович 1923ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новойдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  07.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ЗЕЙБЕЛЬ Кароліна Іванівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ЗЕЙБЕЛЬ Кароліна Лук’янівна 1918ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  18.02.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Катерина Іванівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Клара Яківна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Те-
мір-Тау, Казахстан. 11.01.56 звільнена на підста-
ві  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Лідія Генріхівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  21.02.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Лідія Єгорівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
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ди-Курганську обл., Казахстан.  21.02.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Лідія Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Лідія Лук’янівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську  обл., Казахстан.  20.02.56 звіль-
нена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Ліза Михайлівна 1892 р наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  21.02.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Ліна Миколаївна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1943ׁр.  направле-
на на спецпоселення в Карагандинську обл., Ка-
захстан. 17.01.56 звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Марія Іванівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську  обл., Казахстан. 04.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Марія Людвігівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  18.02.56 звільне-
на на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ЗЕЙБЕЛЬ Марія Никифорівна 1916ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  
направлена на спецпоселення в Талди-Кургансь-
ку обл., Казахстан. Померла 26.12.1953ׁр.   

ЗЕЙБЕЛЬ Марія Федорівна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
Померла 21.04.1951ׁр.    

ЗЕЙБЕЛЬ Марія Федорівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську  обл., Казах-
стан. 04.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 04.02.55 звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЗЕЙБЕЛЬ Марта Єгорівна 1953ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1944ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.55 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Марта Іванівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Марта Іванівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Марта Мартинівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську  обл., Казах-
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стан. 04.02.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗЕЙБЕЛЬ Марта Фрідріхівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 направлена 
на спецпоселення в Комі  АРСР, як особа німе-
цької національності.  04.02.56 звільнена на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЗЕЙБЕЛЬ Микола Людвигович 1927ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в Алма-Атинську обл., Казах-
стан. 12.01.55 звільнений на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Микола Миколайович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Темір-Тау, Казах-
стан. 11.01.56 звільнений на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Густавович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Єгорович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новойдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську  обл., Казахстан. 06.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Олександр Олександрович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1950ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в Карагандинську обл., Казахстан. 
01.04.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Олена Єгорівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-

тавську  обл., Казахстан. 07.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Олена Іванівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан. 18.02.55 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Олена Яківна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала в м Луганську. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в  м. Караганду, Казахстан. 15.01.56 
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Ольга Єгорівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан. 22.02.55 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Ольга Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 27.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Ольга Федорівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську  обл., Казахстан. 07.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Ольга Яківна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1944ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан. Померла 
13.10. 1951ׁр.    

ЗЕЙБЕЛЬ Розалія Андріївна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Рудольф Іванович 1914ׁр.  на-
родження. Народився: Новойдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР.  
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЗЕЙБЕЛЬ Рудольф Християнович 
1929ׁр.  народження. Народився: Новойдарський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Соня Яківна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в  Талди-Курганську 
обл., Казахстан, як член родини особи німецької 
національності. 18.01.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗЕЙБЕЛЬ Фаня Абрамівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення Семипала-
тинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Фріда Миколаївна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
на на спецпоселення в м. Темір-Тау, Казахстан. 
26.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Християн Леонгардович 
1897ׁр.  народження. Народився: кол. Маріу-
польська обл. Проживав у м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпо-

селення в Свердловську обл., РРФСР.  07.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Християн Лук’янович 1912ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Свердловська обл., 
РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в  Казахстан.  По-
мер 09.09.50ׁр.    

ЗЕЙБЕЛЬ Християн Християнович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в  Карагандинсь-
ку обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЗЕЙБЕЛЬ Яків Іванович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новойдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільне-
ний на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЙБЕЛЬ Яків Кіндратович 1917ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Яків Лук’янович 1908ׁр.  на-
родження. Народився у м. Таганрог Ростовської 
обл., РРФСР. Проживав: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЗЕЙБЕЛЬ Яків Лук’янович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 зві-
льнений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  
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ЗЕЙБЕЛЬ Яків Якович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙБЕРТ Берта Корніївна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙДЛЕР Паула Фердінандівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: Прусія. Проживалав м. 
Луганську. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ЗЕЙЛЕР Гуго Едуардович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  Помер 22.03.49ׁр.   

ЗЕЙЛЕР Евальд Едуардович 1918ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙЛЕР Ельза Едуардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 15.01.56 звільнена на підста-
ві  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЙЛЕР Ельза Еммануїлівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЙЛЕР Емілія Фердінандівна 1894ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
обл. Проживала: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ЗЕЛЕВСЬКИЙ Іван Михайлович 1919ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Іван Леопольдович 
1937ׁр.  народження. Народився: Миколаївська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЗЕЛІНГЕР Катерина Готфрідівна 1876ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. Померла  21.05.50ׁр.   

ЗЕЛІХ Андрій Якович 1913ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Проживав у м. Красний Луч Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР.  
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    
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ЗЕЛІХ Лілія Андріївна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення  в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЛІХ Марія Іллівна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення  в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЛІХ Тамара Андріївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення  в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   

ЗЕЛІХ Яків Якович 1906ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЗЕЛІХОВ Євген Якович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Красний Луч 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  На підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ00597 від 16.07.54 обмеження по спецпосе-
ленню зняте у зв’язку  з виїздом  на навчання.     

ЗЕЛІХОВА Аліна Яківна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Красний 
Луч Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР і Указу ПВР 
СРСР від 28.08.1941 направлена на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР, як особа німець-
кої національності.  11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ЗЕЛІХОВА Людмила Яківна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Красний 
Луч Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  16.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛІХОВА Надія Тимофіївна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Таганрозі Ростовсь-
кої обл., РРФСР. Проживала в м. Красний Луч 
Луганської обл. Згідно з Указом ПВР СРСР від 
28.08.1941  направлена на спецпоселення в Свер-
дловську обл., РРФСР, як член родини особи ні-
мецької національності.  18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Альвіна Петрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Аліда Петрівна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  17.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Андрій Андрійович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЛЬ Антон Іванович 1937ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
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поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Берта Андріївна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Берта Карлівна 1897ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Мелітопольська обл. Про-
живала: Краснодонський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
10.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЛЬ  Володимир Андрійович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЗЕЛЬ  Володимир Петрович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 15.01.56 звільнений на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЗЕЛЬ Давид Петрович 1915ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ЗЕЛЬ Емма Іванівна 1909ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Єлизавета Андріївна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Єлизавета Вільгельмівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Проживала: Запорізька обл. Згі-
дно з Директивою НКВС СРСР №ׁ181 від 
11.10.1945 направлена на спецпоселення в Свер-
дловську обл., РРФСР.  12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЗЕЛЬ Іван Петрович 1911ׁр.  народження. 
Народився: кол. Краснолуцький р-н Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ЗЕЛЬ Карл Карлович 1924ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська  обл. Прожи-
вав: Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнений на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЛЬ Кароліна Християнівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася:  кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 13.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ЗЕЛЬ Кароліна Яківна 1916ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Краснолуцький р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
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селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ЗЕЛЬ Марія Федорівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала в м. Ровеньки Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. 06.02.56 
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.     

ЗЕЛЬ Мотрона Християнівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ЗЕЛЬ Петро Петрович 1905ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР.  12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ЗЕЛЬ Тамара Августівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЗЕЛЬ Федір Петрович 1913ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ЗЕЛЬ Яків Карлович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 20.02.56 звільнений на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕЛЬЦЕЛЛЕР Марта Яківна 1900ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕЛЬЦЗАЙЛЕР Фріда Миколаївна 
1931ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 22.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

ЗЕМЕЛЬ Іван Андрійович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Чернігівська обл. Репатріант 
з Німеччини.  Згідно з Директивою НКВС СРСР 
від 11.10.1945 направлений на спецпоселення в 
Новосибірську обл., РРФСР.  03.01.56 звільне-
ний на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЗЕМЛЕР Християн Альбертович 1920ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ЗЕМЛИНСЬКА Катерина Федорівна 
1932ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення  в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 24.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕМЛИНСЬКА Марія Миколаївна 
1909ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  297

оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЗЕМПЕЛЬ Емілія Людвігівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Волинська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗЕМПЕЛЬ Маргарита Адольфівна 
1931ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 25.01.56 звіль-
нена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЗЕНГЕР Григорій Мартинович 1928ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ЗЕНГЕР Іра Мартинівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ЗЕНГЕР Марта Іванівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання  

ЗІБЕРТ Аделіна  Федорівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ЗІБЕРТ Ванда Андріївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 02.02.56 звільнена на підста-
ві  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗІБЕРТ Віллі Едуардович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 07.02.56 звільнена на підста-
ві  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗІБЕРТ Вільгельміна Мартинівна 
1885ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан. По-
мерла 03.08.51ׁр.   

ЗІБЕРТ Гільда Олександрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Караганду, Казахстан. Померла 01.05.52ׁр.   

ЗІБЕРТ Туснельда Олександрівна ?ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 18.01.56 звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗІБЕРТ Ерна Володимирівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: Чкаловська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ЗІБЕРТ Міна Олександрівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗІВЕРТ Емілія Густавівна 1892ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
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комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 02.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ЗІВЕРТ Зоя Емілівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ЗІВЕРТ Мелітина Вільгельмівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ЗІГФРІД Олена Василівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЗІКС Данило Фрідріхович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ЗІКС Едуард Фрідріхович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ЗІМБАЛЬ Петро Адольфович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ЗІМБАЛЬ-КОНЄВА Віра Іванівна 
1913ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Іркутську обл., 
РРФСР, як член сім’ї особи німецької національ-
ності. 13.09.55 звільнена на підставі вказівки 
УМВС Іркутської обл., РРФСР №ׁ23 від 
08.09.55.  

ЗІМБЕЛЬ Генріх  Адольфович 1922ׁр.  
народження. Народився і проживав в м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗІМБЕЛЬ Олена Адольфівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: м. Луганськ. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
15.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗІНГЕР Анна Йосифівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ЗІФФЕРМАН Отто Іванович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

ЗОЛЬЦЕР Альвіна Яківна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
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ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЗОЛЬЦЕР Андрій Андрійович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: Запорізька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.03.56 звільнений на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОЛЬЦЕР Андрій Готлібович 1904ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Запорізька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.03.56 звільнений на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОЛЬЦЕР Берта Ізбрандівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОЛЬЦЕР Лінда Андріївна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.03.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОЛЬЦЕР Ольга Андріївна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольський 
округ. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 09.01.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗОЛЬЦЕР Еммануїл Якович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ЗОЛЬЦЕР Яків Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-

вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. Помер 06.05.50ׁр.   

ЗОЛЬЦЗАЙЛЕР Валентин Карлович 
1910ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.02.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОЛЬЦЗАЙЛЕР Йосефіна Соломонівна 
1884ׁр.  народження. Народилася: кол. Маріу-
польська обл. Проживала: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЗОЛЬЦЗЕЙЛЕР Марта Іванівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ЗОЛЬЦЗЕЙЛЕР Марта Карлівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Марі-
упольська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1947ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 24.02.56 звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОЛЬЦЗЕЙЛЕР Ольга Іванівна 1921ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ЗОЛЬЦЗЕЙЛЕР Ольга Карлівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОМЕРФЕЛЬД Артур Августович 
1928ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
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внічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      

ЗОМЕРФЕЛЬД Ірина Федорівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ЗОМЕРФЕЛЬД Ріхард Августович 
1937ׂр. народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЗОМЕРФЕЛЬД Розалія Іванівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ЗОММЕР Ірма Володимирівна 1921ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЗОММЕРФЕЛЬД Віліамар Евальдович 
1932ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.       

ЗОНЕНБЕРГ Августа Августівна 1888ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ЗОНЕНБЕРГ Бруно Едуардович 1925ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      

ЗОНЕНБУРГ Роман Давидович 1919ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Якут-
ську АРСР, РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

ЗОРІНА Вільгельміна Фрідріхівна 
1920ׂр. народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ЗОРЬКО-ШЕВЧЕНКО Альма Августів-
на 1927ׁр.  народження. Народилася: Київська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 08.02.56 звільнена 
на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ЗУДЕРМАН Єлизавета Іванівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      
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І 
ІВАНОВ Володимир Фрідріхович 1929ׁр.  

народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІВАНОВ Едкар Абрамович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ІВАНОВ Микола Фрідріхович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІВАНОВ Фрідріх Іванович 1870ׁр.  наро-
дження. Народився: Таганрозька обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ІВАНОВ Фрідріх Фрідріхович 1908ׁр.  
народження. Народився: Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІВАНОВ Фрідріх Фрідріхович 1919ׁр.  
народження. Народився: Таганрозька обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ІВАНОВ-МООР Едуард Іванович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Антрацитів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ІВАНОВА Агнета Андріївна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ІВАНОВА Гільда Фрідріхівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІВАНОВА Діна Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Антрациті Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
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спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІВАНОВА Дора Матвіївна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Боково-Антрацитівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 28.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІВАНОВА Емма Омелянівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІВАНОВА Міліта Едуардівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в кол. Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІВАНОВА Таліна Іванівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Антрациті Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Померла 27.11.1952ׁр.   

ІККЕРТ Іда Людвігівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Томатів. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Теміртау Ка-
рагандинської обл., Казахстан, як особа німець-
кої національності. 09.06.55 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР від 10.05.55.  

ІЛЛІ Віктор Йосифович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ІЛЛІ Мартин Томасович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ІЛЬНЕР Адам Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 18.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІЛЬНЕР Іван Іванович 1933ׁр.  народжен-
ня. Народився: Ростовська обл., РРФСР. Прожи-
вав: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІЛЬНЕР Ліда Іванівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІЛЬНЕР Марія Адамівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІЛЬНЕР Семен Іванович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
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ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ІМГРУНТ Адам Адамович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 03.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІМГРУНТ Єлизавета Кіндратівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ІМГРУНТ Лідія Адамівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІММЕЛЬ Валентин Андрійович 1901ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. В 1941ׁр.  мобілізований в 
трудармію і направлений в Свердловську обл., 
РРФСР. В 1942ׁр.  демобілізований і згідно з рі-
шенням уряду  направлений на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 31.01.55 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІММЕЛЬ Вероніка Єгорівна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ІММЕЛЬ Єлизавета Андріївна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
02.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ІММЕЛЬ Клементина Францівна 1910ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІММЕЛЬ Маркус Андрійович 1925ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ІММЕЛЬ Роза Андріївна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала в 
м. Свердловську Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ІТЕРМАН Микола Карлович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 29.05.55 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ІТЕРМАН Олена Едуардівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   
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Й 
ЙОКЕРС Амалія Федорівна 1907ׁр.  на-

родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОКЕРС Едгард Миколайович 1928ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
08.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОКЕРС Тереза Миколаївна 1930ׁр.  на-
родження.  Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОПП-ГУЗЕ Ольга Іванівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЙОРТ Марта Гербертівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Білокуракинський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-

селення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОСТ Андрій Андрійович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Таганрог Ростовської 
обл., РРФСР. Проживав у  м. Алчевську Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЙОХІМ Валентина Іванівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 20.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЙОХІМ Вільгельм Антонович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Генріх Антонович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЙОХІМ Емілія Адольфівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Німеччина. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена в 1945ׁр.  на спе-
цпоселення в Кіровську обл., РРФСР. 11.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЙОХІМ Емілія Іванівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
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лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Ерна Готфольдівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Іван Едуардович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЙОХІМ Йосиф Каспарович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЙОХІМ Карл Еммануїлович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 07.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Лідія Іванівна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Луганську. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 26.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЙОХІМ Ліна Еммануїлівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 07.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Марія Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-

ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 11.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Марта Едуардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 07.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Неля Готфольдівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Олена Карлівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 07.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Ольга Василівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. Померла 27.05.55.  

ЙОХІМ Ольга Готфольдівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Рафаїл Севастянович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЙОХІМ Христина Яківна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
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Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Юзефіна Іванівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл.  Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ Яків Едуардович 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 07.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЙОХІМ-ЧЕЧУЛІНА Клара Іванівна 
1930ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

     
      

 
 
 
 
 

К 
КАА Альвіна Іванівна 1904ׁр.  народжен-

ня. Народилася: кол. Краснолуцький р-н. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 19.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КАА Аркадій Карлович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в м. Челябінськ, РРФСР. 23.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КАА  Артем Карлович 1923ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАА Валентина Августівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАА Валентина Антонівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАА  Віктор Антонович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 18.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАА Гільда Августівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАА  Ельза Володимирівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 29.05.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАА Емілія Іванівна 1902ׁр.  народження. 
Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 01.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАА Еміль Августович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАА Карл Августович 1900ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАА Микола Антонович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАА Микола Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 

по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАА Ольга Тимофіївна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАА Павлина (Пакуліна) Федорівна 
(Фрідріхівна) 1901ׁр.  народження. Народилася 
і проживала: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КАА-ЛЕНДЕР Аліда Володимирівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КАБЕЛЬСЬКА Анастасія Йосифівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КАБЕЛЬСЬКА Єфросинія Йосифівна 
1931ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 08.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАБЕЛЬСЬКА Мальвіна Михайлівна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
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латинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАБЕЛЬСЬКА Матильда Йосифівна 
1937ׁр.  народження. Народилася: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 08.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАБЕЛЬСЬКА Регіна Іванівна 1911ׁр.  
народження. Народилася:  Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
08.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАБЕЛЬСЬКИЙ Герман Йосифович 
1920ׁр.  народження. Народився: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
23.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАБЕЛЬСЬКИЙ Йосиф Іванович 1879ׁр.  
народження. Народився: кол. Добрицька губ. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Помер 22.04.54.  

КАВКА Аста Оттівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл.Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАГЕ Еля Федорівна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл.   Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАГЕ Лідія Андріївна 1919ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена в 1944ׁр.  
на спецпоселення в Курганську обл., Казахстан. 
21.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАГЕ Наталія Адольфівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАГЕ Ольга Олександрівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Директивою НКВС 
СРСР №ׁ181 від 11.10.45 направлена на спец по-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗАКОВСЬКА Ольга Самуїлівна 
1915ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 04.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАЗАКОВСЬКИЙ Альфред Олександро-
вич 1935ׁр.  народження. Народився і проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
06.04.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗЕМИР Андрій Іванович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 15.01.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗЕМИР Анна Іванівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 15.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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КАЗЕМИР Єлизавета Андріївна 1872ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗЕМИР Єлизавета Християнівна 
1916ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАЗЕМИР Іван Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол.Новосвітлів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 15.01.56 звільнений на підставі 
Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗЕМИР Самійло Іванович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 15.01.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗЕМИРОВА Катерина Андріївна 
1888ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЗЕМИРОВА-ГАММЕР Марія Андрії-
вна 1923ׁр.  народження. Народилася: Омська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КАЗИМИР Давид Андрійович 1915ׁр.  
народження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАЗИМИР Катерина Карлівна 1922ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Актюбінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. У січні 1956ׁр.  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАЗИМИР Ліна Яківна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КАЗИМИР Маргарита Лук’янівна 
1880ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАЗИМИР Ольга Феліксівна 1916ׁр.  на-
родження. Народилася: Омська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл.  Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАЗИМИР Фріда Християнівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
15.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КАЗИМИР-ВУНДЕР Марія Яківна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Омська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Караганду, Казахстан. 20.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЙЗЕР Бертантіна Яківна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЙЗЕР Гаррі Робертович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 17.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КАЙЗЕР Еріка Робертівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАЙЗЕР Климентій Антонович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАЙЗЕР Розалія Густавівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАКОВИХІНА Ольга Августівна 1911ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Новосибірську обл., РРФСР, як осо-
ба німецької національності. 06.01.56 звільнена 
на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

КАЛАУЗЕК Іда Федорівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл.  Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАЛАУЗЕК Карл Еммануїлович 1924ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАЛАУЗЕК Ольга Карлівна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Лисичанську Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАЛАУЗІК Франц Еммануїлович 1919ׁр.  
народження. Народився в м. Краматорську  До-
нецької обл. Проживав: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАЛИНОВА-КРАУЗЕ Тетяна Василівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
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ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КАЛИНОВСЬКА Анна Іванівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАЛИНОВСЬКА Галина Іванівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Репатрійована з Німеччини і у 1946ׁр.  згідно з 
Директивою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 на-
правлена на спецпоселення в Новосибірську 
обл., РРФСР. 05.01.56 звільнена на підставі Ука-
зу ПВР СРСР від 13.12.55.  

КАЛИНОВСЬКА Людмила Іванівна 
1912ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 07.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАЛИНОВСЬКА  Марія Петрівна 1931ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 07.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАЛИНОВСЬКИЙ Євген Леонтійович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Репатріант з 
Німеччини. Згідно з Директивою НКВС СРСР 
№ׁ181 від 11.10.45 направлений на спецпоселен-
ня  в 1946ׁр.  в Новосибірську обл., РРФСР. 
02.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР СРСР 
від 13.12.55.  

КАЛИНОВСЬКИЙ Лев Леонович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Репатріант з Німеч-
чини. Згідно з Директивою НКВС СРСР №ׁ181 
від 11.10.45 направлений на спецпоселення  в 
1946ׁр.  в Новосибірську обл., РРФСР. 05.01.56 

звільнений на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55.  

КАЛИНЧЕНКО Михайло Мефодійович 
1896ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. В 1944ׁр.  направлений на спец по-
селення в Новосибірську обл., РРФСР, як член 
родини засудженої «фольксдойче». Помер 
13.04.47.  

КАЛЛЕР Валентина Володимирівна 
1930ׁр.  народження. Народилася: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
29.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КАМЕЛЯГІНА Анастасія Францівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 10.05.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАМЕРЕР Микола Августович 1902ׁр.  
народження. Народився і проживав в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КАНВІШЕР Мейта Рейнгольдівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл.Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАНОК Марія Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Воронезька обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. Звільнена на 
підставі заключення УМВС Північноказахстан-
ської обл. від 04.01.54.  

КАНЧАЛАБА (КОНЧАЛАБИ) Антоніна 
Іванівна 1920ׁр.  народження. Народилася: 
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Дніпропетровська обл. Проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КАП Іван Іванович 1892ׁр.  народження. 
Народився: кол. Маріупольська обл. Проживав: 
Новосвітлівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КАПП Берта Генріхівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 18.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАРАГАН Лариса Матвіївна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КАРАНЬКО Олена Християнівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАРГЕФЕЛЬ Ірма Еммануїлівна 1929ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАРЕЛІНА Надія Михайлівна 1921ׁр.  
народження. Народилася в м. Первомайську Лу-

ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. Звільнена на підставі рі-
шення УМВС Північноказахстанської обл. від 
31.03.54.  

КАРЕТЕН Марія Християнівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАРІУС Еріх Бернгардович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Волинська губернія. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КАРІУС Марта Давидівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КАРЛЕЙ Август Пилипович 1866ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Куйбишевська обл., 
РРФСР.Проживав: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. Помер 02.10.51.  

КАРЛЕЙ Адаліна Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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КАРЛЕЙ Емілія Федорівна 1876ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська гу-
бернія. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Померла 20.04.49.  

КАРЛЕЙ Єлизавета Іванівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Чорноморський 
край. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАРЛЕЙ Єлизавета Іванівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАРЛЕЙ Микола Іванович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 03.12.55 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0180-55 знятий з обліку спе-
цпоселення у зв’язку з призовом до лав армії.  

КАРЛЕЙ Ольга Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАРП Уляна Григорівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала в м. Свердловську Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАРСТЕН Альберт Якович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАРСТЕН Альвіна Абрамівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 15.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАРСТЕН Альвіна Іванівна 1917ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАРСТЕН Андрій Якович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 06.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАРСТЕН Валентина Давидівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 16.07.54.  

КАРСТЕН Віктор Федорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАРСТЕН Віктор Якович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
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р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАРСТЕН Вільгельм Михайлович 
1915ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАРСТЕН Давид Якович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАРСТЕН Дора Юліусівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАРСТЕН Елла Андріївна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАРСТЕН Емілія Яківна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КАРСТЕН Катерина Кіндратівна 1891ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-

живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАРСТЕН Ліна Яківна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 01.02.56ׁр.  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАРСТЕН Наталія Яківна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 31.01.56ׁр.  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАРСТЕН-ФАТЕР Ольга Яківна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КАРСТЕНЬ Гельмут Юліусович 1918ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. Помер 03.09.52.  

КАРСТЕНЬ Єва Юліусівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 20.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАРХ Евальд Августович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КАСПЕР Матильда Іванівна 1885ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАСПЕР  Якубіна Адамівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл.П-
роживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАСЬЯНОВА Олена Петрівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАТ  Андрій Іванович 1935ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новосвітлівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАТ Берта Андріївна 1900ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КАТ Микола Іванович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новосвітлівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАТКЕ Магдалина Петрівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 

Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Алма--
Атинську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. У лютому 1956ׁр.  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАТТ Віра Федотівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Північнокавказький край, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КАТТ Ельза Густавівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 10.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАТТ Ольга Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КАТТ Федот Федотович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Північнокавказький 
край, РРФСР. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 04.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАУС Уляна Густавівна 1914ׁр.  наро-
дження. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 21.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАУТЦ Артур Абрамович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл.  Згідно з рішенням уряду мобілізова-
ний в трудармію і направлений в Свердловську 
обл., РРФСР. 13.03.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАУТЦ Данило Якович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл. Згідно з Ука-
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зом ПВР СРСР від 28.08.41 направлений в 
1947ׁр.  на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. Звільнений на підставі Директиви МВС 
СРСР від 14.05.54.  

КАУЦ Міліта Абрамівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ2388сс від 07.10.42 на-
правлена на спецпоселення в Комі АРСР, 
РРФСР, як особа німецької національності. 
05.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАФТАН Анна Федорівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Курган, РРФСР. Про-
живала: Кримська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КАФТАН Іван Іванович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАФТАН Кароліна Олексіївна 1904ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності. 09.02.56 звільнена 
на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

КАФТАН Леонгард Іванович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 01.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАФТАН Леонід Андрійович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл.,РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 20.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КАФТАН Ольга Фрідріхівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАФТАН Яків Іванович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КАФТАН-НАГУМАНОВА Анна Андрії-
вна 1925ׁр.  народження. Народилася: Ростовсь-
ка обл., РРФСР.  Проживала: Кустанайська обл., 
Казахстан. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КАФТАН-ФЕРБЕР Ольга Леонгардівна 
1908ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КВАНТ Ольга Альбертівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КВІРАМ Альма Адольфівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 16.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
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№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КВІРІНГ Адоліна Андріївна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 29.03.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КВІРІНГ Андрій Альбертович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 17.09.54 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ00507 від 16.08.54.  

КВІРІНГ Анна Мартинівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КВІРІНГ Олександр Альбертович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.12.55 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0180 від 
05.04.55.  

КВІРІНГ Олена Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 27.01.55 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0180 від 05.04.55.  

КЕДРОВСЬКА Ольга Андріївна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЕДРОВСЬКА-БРИЛІНА Віра Миколаї-
вна 1931ׁр.  народження. Народилася: Ростовсь-
ка обл., РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський  
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КЕЄР Марія Данилівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КЕЙЗЕР Альма Карлівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЕЙЗЕР Емілія Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 21.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЙЗЕР Фріда Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЙЛЬ Мартин Андрійович 1894ׁр.  на-
родження. Народився в м. Саратові, РРФСР. 
Проживав у м. Баку, Азербайджан. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Павлодарську обл., Казахстан, а в 1943ׁр.  
переведений в Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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КЕК Лідія Василівна 1906ׁр.  народження. 
Проживала: Запорізька обл. Проживав: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЕЛЕМ (КЕЛИМ) Герта Іванівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Вінницька обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЕЛЕРМАН Август Петрович 1935ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЕРМАН Антон Петрович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
15.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЕРМАН Роза Яківна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. В 1941ׁр.  мобілізована в тру-
дармію в Семипалатинську обл., Казахстан. В 
1946ׁр.  демобілізована і згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕР Віктор Оттович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 20.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕР Герта Фрідріхівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новосибірська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕР Лідія Олександрівна 1929ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЕЛЛЕР Микола Федорович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
01.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЕЛЛЕР Ніна Федорівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 21.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЕЛЛЕР Отто Григорович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1942ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 23.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕР Софія Омелянівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Марківський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 31.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КЕЛЛЕР Тереза Оттівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
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шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Август Іванович 1933ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 05.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Галина Іванівна 1936ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан, як член сім’ї особи ні-
мецької національності. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ44/4-18271 від 04.05.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте як з особи української на-
ціональності.  

КЕЛЛЕРМАН Емма Еммануїлівна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 05.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Іван Августович 1892ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл.   Згідно 
з рішенням уряду СРСР в 1941ׁр.  мобілізований 
у трудармію в Челябінську обл., РРФСР. У 
1946ׁр.  демобілізований і згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Помер 06.05.53.  

КЕЛЛЕРМАН Іван Іванович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 05.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Катерина Яківна 1893ׁр.  
народження. Народилася: Полтавська обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Марія Іванівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 05.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Мотрона Адамівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 05.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Олена Іванівна 1929ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЛЕРМАН Олена Яківна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Репатрійована з Польщі. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена в 
1945ׁр.  на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.07.54 звільнена на під-
ставі заключення УМВС Північноказахстанської 
обл., Казахстан.  

КЕЛЛЕРМАН Омелян Якович 1937ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 05.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЬ Марія Олександрівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КЕЛЬМ Альма Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. Померла 
11.10.55.   

КЕЛЬМ Антон Іванович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Вінницька обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЛЬМ Генріх Іванович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Хмельницька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЕЛЬМ Ельза Густавівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЕМ-МЕЛЬМАН Ельвіра Густавівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЕНІГ Катерина Єгорівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЕНІХ Анна Іванівна 1895ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. Про-
живала в м. Стаханові Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 17.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЕНІХ Давид Васильович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Новосвітлівський р-н Луган-
ської обл. 01.09.41 засуджений Луганським обл-
судом до 8ׁр.  позбавлення волі. Реабілітований 
у 1966ׁр.  Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений в 1949ׁр.  на спецпоселення в Красноярсь-
кий край, РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЕНІХ Едуард Олександрович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
айдарський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 20.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕНІХ Елла Давидівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол.Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЕНІХ Ельза Олександрівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
айдарський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 20.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕНІХ Емма Вільгельмівна 1897ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
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танську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КЕНІХ Єгор Антонович 1885ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. Помер 
29.01.53.  

КЕНІХ Єлизавета Карлівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЕНІХ Інна Давидівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЕНІХ Федір Іванович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Попаснянський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1946ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Алма-Атинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. У січні 1956ׁр.  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕНІЧ Ерна Андріївна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Луганську. Згідно з По-
становою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 12.08.41 
направлена в 1947ׁр.  на спецпоселення в Комі 
АРСР, РРФСР. 30.10.54 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР від 20.08.54.  

КЕПЕЛЬ Емілія Августівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Омська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-

стан. 08.10.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00713 від 20.08.54.  

КЕППЕЛЬ Надія Густавівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕРКЕР Герміна Едуардівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00713 від 
20.08.54.  

КЕРН Лідія Федорівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕРН Федір Іванович 1910ׁр.  народжен-
ня. Народився: Донецька обл. Проживав: Луган-
ська обл. В 1941ׁр.  мобілізований у трудармію і 
згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 28.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕРНЕР Ніна Августівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Станично-Луганський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЕРХЕР Ольга Теодорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Алтайський край, РРФСР. 
Проживала в м. Лисичанську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Алма-Атинську обл., Казах-
стан. В січні 1956ׁр.  звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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КЕСТЕЛЬ Віра Йосифівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 23.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЕУШЕВА-РОЗЕНКО Євдокія Григорі-
вна 1924ׁр.  народження. Народилася: кол. Ка-
м’янець-Подільська обл. Проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЕЧИНА-НАСС Альфа Генріхівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: Вінницька 
обл. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. В лютому 1956ׁр.  звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КИСЛЮК-ПЕРНИЦЬКА Катерина Лео-
нтіївна 1924ׁр.  народження. Народилася: Запо-
різька обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 01.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІБЛЕР Василь Васильович 1922ׁр.  на-
родження. Народився в м. Сімферополь, Крим. 
Проживав у м. Лисичанську Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 31.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КІБЛЕР Вільгельміна Фрідріхівна 
1896ׁр.  народження. Народилася: Харківська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КІЗНЕР Альвіна Іванівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 23.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КІЗНЕР Ангеліна Еммануїлівна 1930ׁр.  
народження. Народилася в м. Стаханові Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КІЗНЕР Володимир Еммануїлович 
1927ׁр.  народження. Народився в м. Стаханові 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КІЗНЕР Емма Ігнатіївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КІЗНЕР Іван Ігнатійович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Лисичанський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КІЗНЕР Магдалина Єгорівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
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в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КІЗНЕР-СІДЛЕЦЬКА Марія Еммануїлі-
вна 1925ׁр.  народження. Народилася: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КІЛЬ Гільда Омелянівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КІЛЬ Едуард Андрійович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Алтайський край, РРФСР. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. В 
лютому 1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КІЛЬ Карл Іванович 1936ׁр.  народження. 
Народився: Алтайський край, РРФСР. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. В лю-
тому 1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КІЛЬ Марія Іванівна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Алтайський край, РРФСР. Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. В люто-
му 1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-

ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КІЛЬ Християн Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Алтайський край, РРФСР. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
11.02.56ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КІЛЬ-РЕЙ Єлизавета Іванівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІН Вілій Августович 1933ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Житомирська обл. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 06.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІНУС Марія Іванівна 1932ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІНУС Микола Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КІНУС Цицилія Мартинівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІНУСТ Катерина Іванівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
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комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. В січні 1956ׁр.  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КІПКА Емма Едуардівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 20.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІПКА Клавдія Готлібівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 29.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІПКА Марія Давидівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КІПКА Федір Едуардович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КІПКЕ Берта Миколаївна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІПКЕ Володимир Андрійович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-

цької національності. 28.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІПКЕ Ефеліна Федорівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІПКЕ Юзефіна Федорівна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КІППЕЛЬ Андрій Андрійович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. Помер 26.12.52.  

КІРШ Віктор Адольфович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КІРШ Евальд Адольфович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл.  Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КІРШ Емма Августівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  
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КІРШ Емілія Єфремівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КІРШ Крейтер Юліусівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КІРШ Павлина Християнівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Сватівський р-н Луганської обл.   Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КІРШ Фрідріх Августович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Сватівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КІРШ Фрідріх Адольфович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КІСНЕР Катерина Йосифівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 20.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІСНЕР Климентій Іванович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КІСНЕР Павлина Іванівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІССЕР Антон Омелянович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 25.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІССЕР Олена Омелянівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 25.01.56 звіль-
нена на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІССЕР Омелян Августович 1898ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 24.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КІСТНЕР Євдокія Яківна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 19.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КІСТНЕР Олександр Олександрович 
1900ׁр.  народження. Народився: Полтавська 
обл. Проживав: кол. Краснолуцький р-н Луган-
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ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІСТНЕР Олександр Олександрович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КІТЕЛЬ Віра Йосифівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена в 1942ׁр.  на спецпосе-
лення в Кустанайську обл., Казахстан. 23.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КІЦЛЕР Берта Василівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 30.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛАВЧУК Лідія Семенівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЛАД Федір Іванович 1898ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЛАММ Анна Генріхівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Самарська губ. Про-
живала: Луганська обл.   Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КЛАММ Анна Пилипівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Саратовська губ. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КЛАММ Генріх Михайлович 1887ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Саратовська губ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КЛАММ Марія Андріївна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Республіка Німців Повол-
жя. Проживала: Луганська обл.   Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЛАММ Олександр Генріхович 1918ׁр.  
народження. Народився: кол. Саратовська губ. 
Проживав: Луганська обл.   Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КЛАСС Іван Адамович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 08.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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КЛАСС Олена Йосифівна 1889ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 08.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛАССЕН Йосиф Францович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений в 1942ׁр.  на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 01.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЛАССЕН Катерина Вільгельмівна 
1882ׁр.  народження. Народилася: кол. Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кок-
четавську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КЛАССЕН Марія Давидівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Дніпропетровську. 
Проживала: Луганська обл.   Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КЛАССЕН Олена Георгіївна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Алчевську Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЛАССЕН Рейнгольд Рудольфович 
1926ׁр.  народження. Народився в м. Алчевську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЛАССЕН Рудольф Рудольфович 
1927ׁр.  народження. Народився в м. Алчевську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЛАССЕН Софія Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кримська АРСР. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЛАТ Роман Федорович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЛАУС Гендріх Фрідріхович 1923ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Помер 05.07.54.  

КЛАЦ Лідія Афанасіївна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕБАНОВ Рудольф Ігнатович 1931ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕБАНОВА Марія Карлівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕБАНОВА Роза Ігнатіївна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЛЕЙН Адольф Густавович 1925ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Те-
міртау, Казахстан. 12.01.56 звільнений на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Адольф Романович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Амалія Андріївна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол.Мелітопольський 
округ. Проживала: Луганська обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КЛЕЙН Анна Кіндратіївна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Берта Федорівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 08.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Вільгельміна Яківна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Маріу-
польська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Евальд Олександрович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Емалія Романівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Челябінська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл.   Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 18.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Еріх Андрійович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 27.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЛЕЙН Ерна Романівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Іван Данилович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл.   Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Людмила Іванівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Маргарита Олександрівна 
1931ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Ніна Олександрівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 01.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Ольга Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Ольга Рейнгольдівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕЙН Отто Карлович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-

ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЛЕЙН Федір Данилович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. Помер 06.02.50.  

КЛЕЙН-МЕЛЬМАН Віра Омелянівна 
1930ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 02.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КЛЕКНЕР Катерина Олександрівна 1919ׁр.  
народження. Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. Померла 08.07.51.  

КЛЕКНЕР Лідія Олександрівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл.   Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 02.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КЛЕМ Катерина Йосифівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕМ-МАНКОВСЬКА Берта Іванівна 
1922ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 27.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕММ Василь Васильович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
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рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 27.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕММ Емілія Данилівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЕММ Олександр Васильович 1916ׁр.  
народження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЛЕММ Федір Васильович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛІК Ірина Федорівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЛОДТ-ВОЛЬФ Марта Павлівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЛЮСТРАЙХ Амільда Готлібівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 

Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЛЮСТРАХ Анна Ернстівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 26.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КЛЮСТРАХ Евальд Ернстович 1930ׁр.  
народження. Народився: Волинська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КЛЮСТРАХ Ельза  Юліусівна 1921ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЛЮСТРАХ Ерна Юліусівна  1923ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЛЮСТРАХ Райнгардт Ернстович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: Жи-
томирська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 16.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КЛЮСТРІНА Ольга Ернстівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганская обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КЛЮТ Роман Васильович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

КЛЯЙН Валентина Теодорівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н  Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КЛЯЙН Віра Іванівна 1917ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 27.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЯЙН Марта Карлівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Київська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 01.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

КЛЯЙН Моніка Володимирівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності.  18.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КЛЯЙН Феня  Карлівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-

льності. 01.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КЛЯЙН Фіна Яківна 1912ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Краснолуцький  р-н  Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КЛЯЙН Юзефіна Яківна 1880ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 01.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КЛЯЙН-РАБЕ Альвіна Олександрівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 22.02.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КЛЯЙС  Ніна  Іванівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганская обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську  
обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КЛЯМЕР Володимир Адольфович 
1937ׁр.  народження. Народився: Сватівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

КЛЯМЕР Герман Адольфович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл.  Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
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№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

КЛЯМЕР Емма Карлівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

КЛЯМЕР Райна Адольфівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Сватовський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

КЛЯМЕР Фріда Яківна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

КЛЯММ Віра Андріївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Самара, РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

КНАСЛЕЙР Густав Федорович 1921ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл.Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Комі 
АРСР, РРФСР, як особа німецької національнос-
ті. 10.02.56 звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР  від 13.12.55.  

КНЕЙСЛЕР Поліна Федорівна 1893ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-

вала: Луганська обл.Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла  
05.03.52  

КНІСС Єлизавета Василівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Волгоградська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КНІСС Рігерт  Олександрович 1930ׁр.  
народження. Народився: АР німців Приволжжя. 
Проживав: Краснолуцький р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 31.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КНОР Іван Генріхович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою РНК  СРСР і 
ЦК ВКП(б) №ׁ2060/9350 від 12.08.41ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Комі АРСР, РРФСР, 
як особа німецької національності. 15.03.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КНОР Моніка Пилипівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської  обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

КНОР Олександр Андрійович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський  р-н 
Луганської обл. В 1941ׁр.  мобілізований в тру-
дармію в Свердловську обл., РРФСР. В 1942ׁр.  
демобілізований. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КНОР Олександр  Матвійович 1918ׁр.  
народження. Народився:  кол. Ровеньківський  
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КНОР Олександр Пилипович 1916ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл.  В 1941ׁр.  мобілі-
зований в трудармію в Свердловську обл., 
РРФСР. В 1942ׁр.  демобілізований. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Казахстан.  02.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КНОР Ольга Іванівна 1918ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський  р-н Луган-
ської обл.   Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Кустанайську обл., Ка-
захстан. 28.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КНОР Роза-Цецилія Пилипівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Крас-
нолуцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КНОР Роман Генріхович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан.  16.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КНОР Франц Адамович 1931ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення 
в м. Теміртау, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КНОРР Анна Андріївна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 19.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КНОРР Леонід Адамович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився:  Свердловський  р-н Луган-
ської обл.  Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Кокчетавську обл., 
Казахстан. Звільнений на підставі розпоряджен-
ня УВС по Свердловській обл. від 27.12.54.   

КНОРР Пауль Пилипович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл.,  Казахстан, як член сім”ї німе-
цької національності. 10.01.56 звільнений на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОБЕЛЬСЬКА Анастасія Йосифівна 
1929ׁр.  народження.  Народилася: кол.  Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КОВАЛЬСЬКА Марія Борисівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КОВАЛЬСЬКИЙ Микола Олексійович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в  Карагандинську обл.,  Казахстан, як особа 
німецької національності. 27.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

КОВАЛЬСЬКИЙ Тимофій Миколайович 
1932ׁр.  народження. Народився: кол.  Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Актю-
бінську обл.,  Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 25.01.56 звільнений на підставі  на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

КОВЗАВЕР-РІБЕНТ Кароліна Христия-
нівна 1915ׁр.  народження.  Народилася: кол. 
Ровеньківський  р-н Луганської обл. Згідно з Ди-
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рективою НКВС СРСР від 11.10.45 41 направле-
на на спецпоселення в  Актюбінську обл.,  Ка-
захстан. 29.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання  

КОЗЕМИР Генріх Карлович 1883ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл.П-
роживав: Луганська обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 01.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КОЗЛОВСЬКА Альвіна Мартинівна 
1920ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Проживала: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності.  01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОЗЛОВСЬКА Герміна Федорівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання  

КОЗЛОВСЬКА Єлизавета Петрівна 
1886ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з  рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 01.06.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КОЗЛОВСЬКА Марія Готфрідівна 
1900ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Теміртау, Казахстан, як осо-
ба німецької національності.  17.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

КОЗЛОВСЬКА Марія Іванівна 1897ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням 

уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 07.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КОЗЛОВСЬКА Ніна Іванівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 01.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КОЗЛОВСЬКА-ВАЛ Ольга Карлівна 
1929ׁр.  народження.  Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена  на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
07.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

КОЗЛОВСЬКА-ГОФМАН Ірина Леонтії-
вна 1928ׁр.  народження. Народилася в м. Лу-
ганську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КОЗЛОВСЬКА Юзефіна Карлівна 
1898ׁр.  народження. Народилася: кол.  Маріу-
польська обл. Проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 16.04.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КОЗЛОВСЬКИЙ Олексій Федорович 
1919ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський  р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 28.01.56 звіль-
нений на підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

КОЗЛОВСЬКИЙ Станіслав Леонтійович 
1930ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Проживав: м. Луганськ. 
Згідно з  рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений  
на спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 12.01.56 
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звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

КОЗЛОВСЬКИЙ Федір Карпович 
1926ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з  рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпосе-
лення в  Карагандинську обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності. 10.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

КОЛЛЕРТ Леандор Адольфович 1924ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

КОЛЛЕРТ Лідія Адольфівна 1917ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

КОЛЛЕРТ Ольга Райнгольдівна 1936ׁр.  
народження.  Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 17.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

КОЛНОУЗОВА Євдокія Єфремівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Волгограді, РРФСР. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Східно-
казахстанську обл., Казахстан, як член сім’і осо-
би німецької національності. 17.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КОЛЬКЕ Альфред Рудольфович 1929ׁр.  
народження. Народився: кол. Волинський округ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КОЛЬКЕ Бруно Рудольфович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності.  
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КОЛЬКЕ Емілія Густавівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинський округ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КОЛЬКЕ Ірма Рудольфівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Верхньотеплівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 
16.12.52р.   

КОЛЬКЕ Отомар Рудольфович 1932ׁр.  
народження. Народився: кол. Волинський округ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КОМБЕЙЦ Єлизавета Климентіївна 
1888ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

КОМБЕЙЦ Олександр Петрович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
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ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КОМБЕЙЦ Роза Іванівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КОМНІК Аліда Яківна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Донецька обл. 
Згідно з  рішенням уряду  в 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в  Акмолінську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 30.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.    

КОМНІК Альма Яківна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Донецька обл. 
Згідно з  рішенням уряду  в 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 30.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

КОМНІК Андрій Андрійович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в  Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

КОМНІК Артур Андрійович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановами РНК СРСР і 
ЦК КПРС від 12.09.41 направлений на спецпосе-
лення  в Пермську обл., РРФСР.  10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КОМНІК Берта Карлівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 

комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в  Акмолінську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КОМНІК Віра Генріхівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 09.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

КОМНІК Гільда Антонівна 1921р. наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.02.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55.      

КОМНІК Емілія Генріхівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

КОМНІК Емілія Яківна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кримська АРСР. Прожива-
ла:  кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 09.01.56  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

КОМНІК Йосифіна Яківна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55.      

КОМНІК Лілія Іванівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КОМНІК Марія Федорівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м.Кара-
ганду, Казахстан. 01.02.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55.       

КОМНІК Олександр Олександрович 
1925ׁр.  народження. Народився і проживав:  
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 01.02.56  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

КОМНІК Отто Карлович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КОМНІК Роман Ізбрантович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в м.Караганду, Казахстан. 01.02.56  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

КОМНІК Тамара Антонівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 04.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

КОМНІК - ДУДНІКОВА Фріда Антонів-
на 1926ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з  
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

КОМНІК - МЕРГЕНОВА Амалія Олек-
сандрівна 1923ׁр.  народження. Народилася : 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена  на спецпо-
селення в  Акмолінську обл., Казахстан.  
10.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

КОНВІШЕР Іван Самійлович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 18.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

КОНДРАТ Анна Михайлівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. В 1942ׁр.  
вивезена в Німеччину. В 1945ׁр.  по репатріації 
прибула в Комі АРСР, РРФСР. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 взята на облік спецпоселення. 
26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

КОНЖУРОВСЬКА Лідія Антонівна 
1928ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл. ,Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КОНЖУРОВСЬКА  Регіна Антонівна 
1901ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський  р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності. 16.01.56 звільнена 
на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КОНЖУРОВСЬКИЙ Роман Антонович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський  р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в  Кустанайську обл.,  Казахстан. 14.01.56 зві-
льнений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

КОНЖУРОВСЬКИЙ Яків Якович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
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ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в  
Кустанайську обл.,  Казахстан. 14.01.56 звільне-
ний на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

КОНРАД Володимир Адольфович 
1909ׁр.  народження. Народився: кол.Стаханов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Помер 05.07.53.  

КОНРАД Ірина Кіндратівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Бендери, Молдова. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

КОНРАДІ Євгенія Федорівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася: Орджонікідзевський 
край. Проживала: кол. Іванівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 02.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КООП Ірма Християнівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. Померла 26.06.52р.  

КООП Лідія Альбертівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан . 18.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КОПП Дмитро Дмитрович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: кол.Тердська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-

казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КОПП Марія Ігнатіївна 1864ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. Померла 14.09.55  

КОПП Марія Християнівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання   

КОПП Олександр Едуардович 1924ׁр.  
народження. Народився в м. Одеса. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в кол. Молотовську 
обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КОПП-КУТЕНКОВА Аліца Альбертівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56  звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

КОПП-ЯКОВЕНКО Августа Леонтіївна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з рішен-
ням уряду направлена на спецпоселення  на ст. 
Алма-Ата-1, Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 19.01.56 звільнена на підставі  нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОППЕЛЬ Марта Карлівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КОРНІЄНКО Ліда Карлівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Добричеська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 14.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОРНІЄНКО Федір Леонтійович 1884ׁр.  
народження. Народився і проживав: Старобіль-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений  на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 14.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КОРОЛЬЧУК Лідія Карлівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Перм-
ську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КОРОЛЬЧУК Марта Романівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КОРОЛЬЧУК Мейна Замуїлівна 1873ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 19.03. 
1949ׁр.   

КОРОТКОВА-БРОД Роза Карлівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан . 15.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КОСЕНКО Анна Семенівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла в м. Луганську. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР, як член сім’ї особи  німецької наці-
ональності. 24.02.54 звільнена на підставі рішен-
ня  МВС СРСР в Свердловській обл. від 05.02.54  

КОСЕНКОВА Фріда Іванівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 29.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОТОВА-ШМАЛЬЦ Неля Іванівна 
1928ׁр.  народження.Народилася і проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

КОХ Генріх Генріхович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл. ,Ка-
захстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КОХ Едгард Еммануїлович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився  і проживав у м. Луганську.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
17.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОХ Єлизавета Павлівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан . 
17.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

КОХ Зінаїда Петрівна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 340 
 

РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КОХ Лідія Андріївна 1897ׁр.  народження. 
Народилася: Київська обл. Проживала: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КОХ Омелян Андрійович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

КОХ  Отто Генріхович 1925ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл. ,Казах-
стан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання   

КОХ-ВОГЕЛЬ Міліта Кіндратівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський  р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду,  Казахстан. 15.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КОХБАУМ Олена Мартинівна 1910ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з  рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в  Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 17.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

КОШКА Альвіна Василівна 1892ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл. Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КОШКА Альма Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл. Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КОШКА Віра Іванівна 1918ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КОШКА Наталя Рудольфівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл. Казахстан. 22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КОШКА Отілія Готлібівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл. Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

КОШКА Регіна Василівна 1883ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл.  Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.         

КОШКЕ Альвіна Федорівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл. Казахстан. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
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ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.                

КОШКЕ Альвіна Фрідріхівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл. 
,Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КОШКЕ Анна Едуардівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

КОШКЕ Берта Федорівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

КОШКЕ Вікторія Павлівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

КОШКЕ Віра Миколаївна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КОШКЕ Володимир Іванович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 

направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

КОШКЕ Володимир Рудольфович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл. Казахстан. 22.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.         

КОШКЕ Гільда Мартинівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання         

КОШКЕ Ельза Карлівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

КОШКЕ Емілія Самійлівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КОШКЕ Емілія Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

КОШКЕ Емма Андріївна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з  рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан, як особа німе-
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цької національності. 23.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

КОШКЕ Ернгольд Іванович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл. Казахстан. 20.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

КОШКЕ Єлизавета Карлівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

КОШКЕ Іван Карлович 1905ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КОШКЕ Іра Евальдівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

КОШКЕ Марія Андріївна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.           

КОШКЕ Марія Едуардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

КОШКЕ Марія Іванівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

КОШКЕ Мотрона Андріївна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл.,Казах-
стан, як особа німецької національності. 28.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.            

КОШКЕ Микола Карлович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

КОШКЕ Міна Петрівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КОШКЕ Олександр Олександрович 
1934ׁр.  народження. Народився: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КОШКЕ Павлина Іванівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Померла  09.05.1955ׁр.    

КОШКЕ Регіна Яківна 1907ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
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оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КОШКЕ Роман Мартинович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 20.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.              

КОШКЕ Сидір Федорович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.           

КОШКЕ Теодор Сидорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

КОШКЕ Фероніка Карлівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КОШКЕ Фріда Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КОШКЕ-ГААК Віра Іванівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 

РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

КОШКІН Андрій Олександрович 1918ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з  рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Свердловськ, РРФСР. 19.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

КОШКІН Валентин Федорович 1933ׁр.  
народження. Народився: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КОШКІН Федір Федорович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КОШКІНА Євгенія Іванівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КРАЙЦЕР Катерина Іванівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Талди-Курганську обл., 
Казахстан. 21.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                 

КРАЙЦЕР Пилип Пилипович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
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спецпоселення в Талди-Курганську обл. Казах-
стан. 21.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                 

КРАМЕР Єлизавета Адамівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська  
обл. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КРАПП Лідія Августівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл.Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КРАУЗЕ Аделіна Карлівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КРАУЗЕ Володимир Федорович 1911ׁр.  
народження. Народився: кол. Куйбишевська 
обл., РРФСР. Проживав: Старобільський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з  рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в  Алма-Атинсь-
ку обл., Казахстан.  01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

КРАУЗЕ Гергард Августович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав у м.Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол.-
Молотовську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КРАУЗЕ Емілія Мартинівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 

комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. В 1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КРАУЗЕ Людвіг Августович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КРАУЗЕ Марія Вільгельмівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КРАУЗЕ Марія Леонтіївна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Полтавська обл. Прожива-
ла:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.             

КРАУЗЕ Марія Федорівна 1881ׁр.  наро-
дження.  Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Померла 13.03.1954ׁр.   

КРАУЗЕ Петро Петрович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Запорізька обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл. Казах-
стан. 13.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРАУЗЕ Уріта Августівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
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ловську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КРАУЗЕ-КАЛИНОВА Тетяна Василівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КРАУС Едіт  Вільгельмівна 1897ׁр.  на-
родження. Народилася: Орджонікідзевський 
край, РРФСР. Проживала в м. Орджонікідзе, 
РРФСР.  Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Павлодарську обл., Казах-
стан. 26.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРАУТЕР Олександр Якович 1919ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл.,  РРФСР. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КРАФТ Адоліна Едуардівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 03.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.             

КРАФТ Едуард Едуардович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Омська обл., РРФСР. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРАФТ Емілія Андріївна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Омську, РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Померла 05.08.1952.             

КРАФТ Єлизавета Християнівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Краснолуцький р-н Луганської обл.   
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл. Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРАФТ Леонід Едуардович 1932ׁр.  наро-
дження.  Народився: кол.Олександрівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

КРАФТ Марія Андресівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 09.03.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КРАФТ Марія Василівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Лисичанську Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КРАФТ Микола Густавович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Донецька обл. 
Згідно з  рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
член сім’ї німецької національності. 10.03.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

КРАФТ Олександр Костянтинович 
1932ׁр.  народження. Народився: Уманський р-н 
Київської обл. Проживав: Олександрівський р-н 
Луганської обл.  Згідно з  рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Те-
міртау, Казахстан. 18.01.56 звільнений на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КРАФТ Павло Григорович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Указом ПВР 
СРСР від 28.08.41 направлений на спецпоселен-
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ня в Молотовську обл.,  РРФСР. 11.03.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

КРАФТ-ГОФМАН Ірланда Едуардівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з  рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 26.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

КРЕБКОВСЬКА Фріда Іванівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

КРЕЙНІК Софія Адольфівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена  на спецпоселення в Моло-
товську обл.,  РРФСР. 24.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

КРЕЛЬ Карл Пилипович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 04.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

КРЕЛЬ Карл Якович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КРЕМЕЛЬ-НІКЕЛЬ Павлина Едуардів-
на 1924ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з  
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-

селення в м. Караганду, Казахстан, як  особа ні-
мецької національності. 04.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

КРЕМЕНЬ Артур Генріхович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Старобільський р-н Луганської обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРЕМЕНЬ  Зельма Генріхівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. В 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Комі АРСР, РРФСР, як особа 
німецької національності. 28.01.56 звільнена на 
підставі указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

КРЕМЕНЬ Ольга Генріхівна 1924ׁр.  на-
родження.  Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Старобільський р-н  Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в кол.Молотовську обл., РРФСР. 
18.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КРЕМЕР Марія Іванівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕМЕР Омелян Оттович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з  рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як  особа німецької націо-
нальності. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

КРЕМЗЕР Герта Яківна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з  рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан, як  особа німецької національ-
ності. 16.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

КРЕМЗЕР Ліза Андріївна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
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21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 16.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРЕМІН Теофіна Августівна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Старобільский р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. Померла 20.10.53.   

КРЕПІС Альберт Фрідріхович 1928ׁр.  
народження. Народився: Вінницька обл. Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
03.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРЕПІС Володимир Юлісович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан, як член сім’ї німецької національності. 
29.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРЕПІС Єлизавета Іванівна 1897р. наро-
дження. Народилася: кол. Волинська губ. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл. Казахстан. 
03.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.              

КРЕПС Елла Фрідріхівна  1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 13.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

КРЕПС Зельма Людвігівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Винницька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл. Казахстан. 24.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕПС Іда Карлівна 1900ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Волинська губ. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 26.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.               

КРЕПС Людвіг Готлібович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Кам’янець-Подільска 
обл. Проживав: Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл. Казах-
стан. 26.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕПС Марія Готлібівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Винницька обл. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл. Казахстан. 
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕПС Марта Фрідріхівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кам’янець-Подільска 
обл. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕПС Ольга Людвігівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. В 1943ׁр.  мобілізована в труда-
рмію в м.Архангельськ, РРФСР. 29.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.               

КРЕПС-ТАУБЕРТ Емілія Мартинівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл. Казахстан. 29.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

КРЕЦ Діна Самійлівна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
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Антрацитівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕЦ Єгор Іванович 1912ׁр.  народжен-
ня. Народився: Донецька обл. Проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.               

КРЕЦ Матильда Антонівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 16.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                

КРЕЧМАН Євгенія Лоренцівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. В 1956ׁр.  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Аліза Вільгельмівна  1902ׁр.  на-
родження. Народилася: Волинська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Аліца Генріхівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КРІГЕР Аліца Теодорівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Лозно--

Олександрівський р-н Луганської обл. Згідно з  
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як  особа ні-
мецької національності. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

КРІГЕР Арнольд  Августович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КРІГЕР Альфред Едуардович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Борис Іванович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Володимир Іванович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

КРІГЕР Густав  Вільгельмович 1919ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: кол. Олександровський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   
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КРІГЕР Діна Карлівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

КРІГЕР Еріх Адольфович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Олександрівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР.31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 31.01.56  звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                

КРІГЕР Єгор Миколайович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Краснодарський край, 
РРФСР. Проживав: кол. Боково-Антрацитівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Пів-
денноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55     

КРІГЕР Зельма Августівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КРІГЕР Зельма Едуардівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Волинська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Лідія Карлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-

ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Маргарита Людвігівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КРІГЕР Мейта Едуардівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Волинська обл. Проживала 
в м. Сватове Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Отто Едуардович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Сватове Луганської обл-
.Проживав: Луганська обл. Згідно з Указом ПВР 
СРСР від 28.08.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КРІГЕР Павлина Християнівна 1891ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

КРІГЕР Роман Августович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

КРІГЕР Яків Іванович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився: Павлодарська обл., Казахстан. 
Проживав в м. Ровеньки Луганської обл. Згідно з 
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Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в  Актюбінську обл., Казахстан. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

КРІГЕР-ЛІПКЕ Якобіна Павлівна 
1915ׁр.  народження. Народилася: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

КРІГЕР-ТРІНЦ Клавдія Адамівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 15.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                 

КРІГЕР-ФАБЕР Берта Іванівна 1924 р. 
народження. Народилася: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

КРІЗА Роман Августович 1902 р. наро-
дження. Народився у м. Житомирі. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

КРІХ Ванда Іванівна 1891ׁр.  народження. 
Народилася: Київська обл. Проживала: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

КРІХ Пауль Альбертович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

КРІХ Рената Альбертівна 1924 р. наро-
дження. Народилася: Волинська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 01.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

КРОЛЬ Валентина Вікторівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КРОЛЬ Віра Миколаївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням Уря-
ду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан, як член сім”і особи 
німецької національності. 03.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                 

КРОЛЬ Еммануїл Карлович 1920ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл.Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

КРОЛЬ Микола Семенович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 14.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              
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КРОЛЬ Міна Іванівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як  особа німецької на-
ціональності. 31.01.56  звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                 

КРОЛЬ-МЕДЦИХ Ольга Іванівна 
1918ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл.,РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

КРОНГАРДТ Альма Іванівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

КРОПП Августа Вільгельмівна 1896ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

КРОПП Віктор Августович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

КРОПП  Гергард Августович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 

обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

КРУГЕЛЬ Андрій Густавович 1916ׁр.  
народження. Народився: Харковська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.03.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КРУГЕЛЬ Марта Готлібівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як  особа німецької на-
ціональності. 26.01.56  звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                 

КРУГЕЛЬ Олена Густавівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Харьківська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      

КРУГЛЕЦОВА-ДОННЕРСТАГ Зінаїда 
Андріївна 1927ׁр.  народження. Народилася: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як  особа німецької на-
ціональності. 16.01.56  звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КРУТОВ Фердінандт Едуардович 1899ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл.,РРФСР. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КРУШИНСЬКА Катерина Антонівна 
1907ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 10.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               
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КРУШИНСЬКА Катерина Петрівна 
1930ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                

КРУШИНСЬКА Франциска Петрівна 
1933ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                

КРУШИНСЬКИЙ Петро Карлович 
1885ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл-
.Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно  з рішенням  уряду  мобілізований в тру-
дармію в Свердловську обл., РРФСР. У березні 
1942ׁр.  направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Помер 19.06.1955.  

КРЮКОВА  Анна Василівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Комі  АРСР, РРФСР, як 
член сім’ї німецької національності. 26.01.55 зві-
льнена на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

КУБА  Райнгольд Ігнатович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений  на спецпоселення в Кок-
четавську обл., Казахстан. 20.02.56  звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.               

КУБЕ Карл Іонатович 1924ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Лозно-Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Новосибірську обл., РРФСР, як особа німецької 
національності. 05.01.56  звільнений на підставі 
Указу ПВР СРСР від 13.12.55.              

КУЗЬМЕНКО Катерина  Петрівна 
1923ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 

від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                                               

КУЗЬМІНА Марія Адамівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                               

КУК Єлизавета Рейнгольдівна 1931ׁр. 
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

КУК Ірма Рейнгольдівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КУК Наталя Вільгельмівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 25.01.56на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КУН Аделіна Карлівна 1913ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

КУН Амалія Іванівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
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р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ744 від 
08.10.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл. ,Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 09.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                               

КУН Андрій Іванович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан, як  особа німецької національ-
ності. 15.02.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КУН Анна Іванівна 1911р. народження. 
Народилася: Попаснянський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КУН Аста Петрівна 1898ׁр.  народження. 
Народилася: Шахтинська обл., РРФСР. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан, як  особа 
німецької національності. 09.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КУН Берта Іванівна 1914ׁр.  народження. 
Народилася і проживала в м. Красний Луч Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як  особа німецької національності. 
16.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КУН Берта Теодорівна 1933р. народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення разом с 
батьками в Акмолінську обл., Казахстан, як  осо-
ба німецької національності. 09.02.56  звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                  

КУН Віктор Андрійович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-

вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.                

КУН Володимир Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол.Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                         

КУН Герта Миколаївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення  в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як  член сім’ї німецької 
національності. 02.03.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                   

КУН  Евальд Володимирович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

КУН Едуард  Готлібович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

КУН Едуард Теодорович  1931ׁр.  наро-
джння.  Народився і прживав: кол.Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

КУН Ельза Гаврилівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
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мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

КУН Ельза Іванівна 1931ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  
направлена на спецпоселення  в Акмолінську 
обл., Казахстан, як  особа німецької національ-
ності. 09.02.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                   

КУН Ельза Миколаївна 1934ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення разом с 
матір’ю в Акмолінську обл., Казахстан, як  особа 
німецької національності. 02.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КУН Ельза Теодорівна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 03.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КУН Ельза Федорівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  на-
правлена на спецпоселення разом с матір’ю в 
Акмолінську обл., Казахстан, як  особа німецької 
національності. 02.02.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                  

КУН Ельма Богданівна 1930р. народжен-
ня. Народилася: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

КУН Емілія Іванівна 1911ׁр.  народження. 
Народилася: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-

нічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

КУН Емма Карлівна 1908ׁр.  народження. 
Народилася: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КУН Ерна  Леонардівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                    

КУН Ерна Федорівна 1924р. народження. 
Народилася:кол. Успенський р-н  Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

КУН Єлизавета Петрівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                         

КУН Єлизавета Федорівна 1898р. наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КУН Іван Іванович 1933р. народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
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Казахстан. 08.02.56  звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                   

КУН Іда Василівна 1927ׁр.  народження. 
Народилася: Дніпропетровська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КУН Карл Теодорович 1934ׁр.  народжен-
ня.  Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  
направлений на спецпоселення  в Акмолінську 
обл., Казахстан. 20.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

КУН Катерина Василівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 13.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

КУН Лена Іванівна 1930ׁр.  народження.  
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  
направлена на спецпоселення  в 1941ׁр.  разом с 
батьками в Акмолінську обл., Казахстан. 
09.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                 

КУН Лідія Андріївна 1936ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  
направлена на спецпоселення  в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 16.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                  

КУН Лота Іванівна 1921ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  направлена 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-

стан. 03.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                              

КУН Марія Рудольфівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення разом с 
матір’ю в Акмолінську обл., Казахстан, як  особа 
німецької національності. 09.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

КУН Марта Готлібівна 1915ׁр.  наро-
дження.  Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 09.02.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                    

КУН Микола Павлович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання    

КУН Микола Теодорович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлений на спецпоселення  в 
1941ׁр.  разом с батьками в Акмолінську обл., 
Казахстан. 09.02.56  звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                               

КУН Ніна Іванівна 1909ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  
направлена на спецпоселення  в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 16.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                              

КУН Ніна Теодорівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення  в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.02.56  звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                               
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КУН Ольга Андріївна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Маріупольська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення  в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.01.56  звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                   

КУН Ольга Іванівна 1914ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Новоастраханський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання    

КУН Отто Теодорович 1937ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  
направлений на спецпоселення  в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 03.03.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                   

КУН Павло Густавович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав у 
м.Антрацит Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 16.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання              

КУН Роза Альбертівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.   направлена на спецпоселення  разом с 
батьками в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності.  12.01.56  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                                                                  

КУН Розіта Федорівна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Люксембурзький р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  на-
правлена на спецпоселення  в 1941ׁр.  разом с 
батьками в Акмолінську обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності.   02.02.56  звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                                                                    

КУН Федора Яківна 1912ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  
направлена на спецпоселення  в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 09.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                              

КУН  Феня Карлівна 1924ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення  в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 01.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                         

КУН Фрідріх Іванович 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 13.01.56  звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                        

КУН Юліана Карлівна 1881ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

КУН Яков Якович 1915ׁр.  народження. 
Народився: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  направлений на 
спецпоселення  в Акмолінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 03.02.56  зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.                                                                   

КУНКЕЛЬ Лідія Едуардівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: кол. Олександрівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                              

КУПЕЦЬКА Берта Фердінадівна 1897ׁр.  
народження. Народилася: кол.Новоград-Волин-
ська обл. Проживала: Старобільський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
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мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  напра-
влена на спецпоселення в Кокчетавську обл., Ка-
захстан. 13.02.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                    

КУПФЕР Андрій Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.03.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                                                

КУПФЕР Єлизавета Іванівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлена на спецпоселення в Свердловську 
обл.,РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

КУПФЕР Катерина  Іванівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол.Красно-
луцький  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 03.03.56  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                                                

КУПФЕР Лідія Давидівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                

КУПФЕР Лідія Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  напра-
влена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

КУПФЕР Марія Федорівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл. Казах-
стан. Померла 25.07.50.    

КУПФЕР Неля  Давидівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл. Казахстан. 26.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                         

КУРАКІНА - ДІК Ірина Василівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і  проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 17.02.56  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.                                                                    

КУРИЛІНА Єлизавета Олексіївна 
1914ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41  на-
правлена на спецпоселення  в Акмолінську обл., 
Казахстан, як член сім’ї німецької національнос-
ті. 25.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                              

КУРЦ Альфред Євгенович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і  проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 03.02.56  звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                        

КУРЦ Аста Оттівна 1931ׁр.  народження. 
Народилася і  проживала: кол.Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 20.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                         

КУРЦ Гільда Готлібівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол.Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Директивою НКВС СРСР 
від 11.10.1945 направлена на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР.  02.03.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

КУРЦ Катерина Християнівна 1888ׁр.  
народження. Народилася і  проживала: кол. Оле-
ксандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Померла 08.09.55.                                   
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КУРЦ  Марія Єгорівна 1905ׁр.  народила-
ся: кол.Ровеньківський р-н Луганської обл. В 
1945ׁр.  репатрійована з Німеччини. Згідно з Ди-
рективою НКВС СРСР від 11.10.1945 направле-
на на спецпоселення в кол.Молотовську обл., 
РСФСР.  11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

КУРЦ Отто Іванович 1908ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол.Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 21.02.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                    

КУТЕНКОВА-КОПП Аліца Альбертівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56  зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                                                                     

КУФЕЛЬД Олена Андріївна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.                                                

КУЧ Вільгельміна  Готфрідівна 1889ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41  направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 31.01.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                    

КУЧ Ліза Готфрідівна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 30.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                                                    

КУЧ Марія Федорівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-

кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 14.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                         

КУЧ Федір Федорович 1887ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановами РНК 
СРСР і ЦК ВКП(б) від 12.12.1941направлений на 
спецпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, як 
особа німецької національності. Помер 
03.10.1949ׁр.    

КЮНЕ Едуард Якович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився в м. Луганську. Проживав: кол. 
Боково-Антрацитівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

КЮНЕЛЬ Віктор Володимирович 
1921ׁр.  народження. Народився: кол.Новоастра-
ханський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41  направлений на спецпоселення в 
Пермську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

КЮНЕЛЬ Катерина Корніївна 1884ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., РРФСР. Померла 29.11.49.    
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Л 
ЛАДІКАН Ольга Миколаївна 1930ׁр.  на-

родження. Народилася: Ставропольський край, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАКНЕР Віра Вільбальдівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Алма-Атинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМБЕРТ-ГУЛЯЄВА Ольга Єгорівна 
1910ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Альберт Михайлович 1921ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Анна Еммануїлівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Берта Яківна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Валентина Михайлівна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Свер-
дловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАМЕРТ Віктор Якович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАМЕРТ Володимир Леонтійович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Кустанайську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Ерна Йосифівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Єлизавета Іванівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Іван Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
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р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАМЕРТ Іван Леонтійович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Іван Якович 1931ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Іда Яківна 1922ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛАМЕРТ Кароліна (Ліна) Яківна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Катерина Пилипівна 1874ׁр.  
народження. Народилася в м. Жданов Донецької 
обл. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з директивою НКВС СРСР від 
01.10.45 репатрійована з Німеччини. У 1946ׁр.  
згідно з рішенням уряду СРСР направлена на 
спецпоселення  в Кустанайську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Клавдія Іванівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Леонтій Якович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Любов Іванівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Маргарита Іванівна 1874ׁр.  
народження. Народилася в м. Кустанай, Казах-
стан. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Марія Михайлівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Микола Йосифович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 04.02.56 звільнена 
на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 та на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ЛАМЕРТ Моніка Іванівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Олександр Йосифович 1938ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 17.08.54 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 
16.07.54.  

ЛАМЕРТ Олександр Леонтійович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛАМЕРТ Роберт Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР у вересні 1941ׁр.  мобілізований в трудар-
мію в Свердловську обл., РРФСР. У 1942ׁр.  де-
мобілізований і згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Розалія Кіндратівна 1900ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1942ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 17.01.56 звільнена на підставі 
Указу ПВР СРСР №ׁ129-23 від 13.12.55 та нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАМЕРТ Тимофій Йосифович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.01.56 звільнений на підставі 

Указу ПВР СРСР №ׁ129-23 від 13.12.55 та нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАММ Йосифіна Готлібівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 23.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛАНГ Бернгард Олександрович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАНГ Володимир Самійлович 1923ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР мобілізований в трудармію і направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР як особа німецької національності. 
03.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Гільда Олександрівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Єлизавета Федорівна 1896ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Красний Луч. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Ельза Яківна 1931ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЛАНГ Іра Олександрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
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кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Кароліна Яківна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Марта Райнгольдівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛАНГ Міна Андріївна 1902ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Ольга Іванівна 1898ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Теодор Самійлович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАНГ Федір Карлович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Юзефіна Мартинівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ Яків Федорович 1932ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ-ШВОЛЬ Гільда Яківна 1927ׁр.  
народження. Народилася: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГ-ШТЕЙН Ліна Едуардівна 1934ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛАНГЕ Ельза Робертівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоград-Волинська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Пермську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛАНГЕ Лінда Омелянівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  
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ЛАНГЕ Олександр Адольфович 1903ׁр.  
народження. Народився в м. Кривий Ріг. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 04.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛАНГЕ Роберт Олександрович 1932ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 01.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНГЕ Роберт Рудольфович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: кол. Лозно-Олександрівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. Звільнений на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАНГЛЕ Лілі Іванівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНДТ Амалія Яківна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАНЩИЦЬКИЙ Йосиф Йосифович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 14.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАСКЕ Олена Миколаївна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Краснодар, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ЛАУ Альберт Адольфович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 25.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУ Гільда Андріївна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЛАУ Ерна Яківна 1933ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУГЕРТ Марія Єгорівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. Померла 09.11.51.  

ЛАУКАРТ Вільгельміна Кіндратівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Чернігівська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 21.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАУКАРТ Георгій Кіндратович 1932ׁр.  
народження. Народився: Чернігівська обл. Про-
живав: кол. Боково-Антрацитівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУКАРТ Іван Кіндратович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Чернігівська обл. Прожи-
вав: кол. Боково-Антрацитівський р-н Лугансь-
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кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 12.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУКАРТ Кіндрат Кіндратович 1890ׁр.  
народження. Народився: Чернігівська обл. Про-
живав: кол. Боково-Антрацитівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУКЕРТ Андрій Андрійович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУКЕРТ Андрій Йосипович 1906ׁр.  на-
родження. Народився в м. Петропавловськ, 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 02.03.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУКЕРТ Олена Яківна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАУФЕР Марія Францівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 19.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛАУХАРТ Кароліна Іванівна 1896ׁр.  на-
родження. Народилася: Чернігівська обл. Про-
живала: кол. Боково-Антрацитівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАЦ Наталія Артурівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАШИДСЬКА Айгеліна Михайлівна 
1931ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі 
Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ЛАШИДСЬКА Тереза Яківна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55.  

ЛАШИДСЬКИЙ Томас Михайлович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛАШИТСЬКА Любов Антонівна 1916ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 15.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛЕБОЛЬД Гільда Йосифівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Еммануїл Йосифович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі 
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наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛЕБОЛЬД Йосиф Йосифович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 16.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Катерина Густавівна 1904ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Катерина Климентіївна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Катерина Яківна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Клара Йосифівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Лідія Петрівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЕБОЛЬД Лінус Валентинович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 

уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Магдалина Петрівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Марія Йосифівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Марія Климентіївна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Олена Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБОЛЬД Оттілія Антонівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Мелітопольська 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛЕБОЛЬД Петро Григорович 1906ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Мелітопольська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛЕБОЛЬД Петро Петрович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛЕБТАГ Ельвіра Олександрівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБТАГ Емма Матіасівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 16.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕБТАГ Лідія Василівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-
ської обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 16.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБТАГ Олександр Олександрович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
16.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕБТАХ Емілія Андріївна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛЕВЕНБЕРГ-ДІНКІЛАКЕР Олександра  
Григорівна 1911ׁр.  народження. Народилася: 

Вінницька обл. Проживала в м. Алчевську Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛЕВІН Іван Якович 1930ׁр.  народження. 
Народився: Донецька обл. Проживав у смт Ново-
світлівка Луганської обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. У січні 1956 року звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕВІН Яків Іванович 1891ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі Указу ПВР СРСР №ׁ129/23 від 
13.12.55 та наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕВІНА Олена Яківна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЕВІНА-ЛЕВШИНА Віра Яківна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕГАЙ-ГУН Марія Олександрівна 
1919ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  
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ЛЕГЕН Берта Густавівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕГЕН Густав Улянович 1898ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 22.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕГЕН Зара Іванівна 1909ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 22.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕГЕН Марія Густавівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 22.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЛЕЄР Давид Готлібович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛЕЙБА Гаврило Григорович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛЕЙБА Єлизавета Григорівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЛЕЙМАН Альвіна Адольфівна 1896ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Харківський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 20.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕЙМАН Герман Омелянович 1920ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 10.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕЙМАН Зінаїда Омелянівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 
02.05.54.  

ЛЕЙН Ісак Аранович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Чкаловська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00713 від 
20.08.54.  

ЛЕЙПІ Ельвіра Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
динську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 30.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕЙПІ Наталія Яківна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
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права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЛЕЙПІ-ВЄДЬМАНОВА Ольга Оттівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Пермську обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛЕЙПІ-ПУБАНЦ Берта Оттівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛЕЙПІ Ольга Тобіасівна 1889ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. Померла 27.01.53.  

ЛЕЙПІ Отто Густавович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ЛЕЙПІ Тереза Густавівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ЛЕКАЧИНСЬКА Гільда Давидівна 
1912ׁр.  народження. Народилася: Саратовська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Горьковську обл., РРФСР.  Померла 
26.03.52.  

ЛЕНАУ Олександр Людвігович 1917ׁр.  
народження. Народився: Харківська обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 06.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛЕНГЕРТ Альберт Едуардович 1924-
1925ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
захстан. Помер 01.09.54.  

ЛЕНГЕРТ Евальд Едуардович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: Житомирсь-
ка обл. Проживав у м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 22.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕНГЛЕ Анна Федорівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕНГЛЕ Емілія Августівна 1885ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕНГЛЕ Емілія Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕНГЛЕ Іван Іванович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Азово-Чорноморський 
край, РРФСР. Проживав: кол. Успенський р-н 
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Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕНДЕР-КАА Аліда Володимірівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. Звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕНКЕР Лінда Ріхардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЕНЦ Адольфіна Робертівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: кол. Білолуцький р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 14.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕНЦ Андрій Григорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ЛЕНЦ Григорій Мартинович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
кол. Містківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛЕНЦ Едгард Мартинович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 

№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛЕНЦ Іра Мартинівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛЕНЦ Катерина Карпівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
кол. Містківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛЕНЦ Катерина Юліанівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 23.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛЕНЦ Микола Федорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Білокуракинський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
вказівки МВС СРСР №ׁ15/7-3213 від 30.01.54.  

ЛЕНЦ Ніна Густавівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 23.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  
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ЛЕНЦ Олексій Григорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЕНЦ Омелян Мартинович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Харківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛЕОНГАРТ Павлина Лаврентіївна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕПТАХ Неля Яківна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 16.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛЕПТАХ-ГАУК Клара Яківна 1928ׁр.  
народження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛЕРКЕ Віра Овсіївна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. 
Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Джезказган Карагандинської обл., Казах-

стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕРКЕ Лідія Омелянівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Джезказган Карагандинської обл., 
Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕРКЕ Омелян Васильович 1901ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в м. Джезказган Карагандинської 
обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕТАУ  Лідія Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛЕТАУЕР Роберт Райнгольдович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛЕФЛЕР Карл Карлович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЛЕФЛЕР Олександр Петрович 1925ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Карагандинсь-
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ку обл., Казахстан. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЕФЛЕР Роза Андріївна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.03.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІБЕЛЬТ Гартруда Леопольдівна 1924ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЛІБЕЛЬТ Райнгольд Людвігович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: кол. Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 21.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІБЕРТ Адольф Едуардович 1903ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Волинська губернія. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІБЕРТ Іда Адольфівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІБЕРТ Костянтин Давидович 1914ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІБЕРТ Тетяна Панасівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІДКЕ Ельза Райнгольдівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІК Едвін Володимирович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Директивою НКВС 
СРСР №ׁ181 від 11.10.45 як репатріант разом з 
матір’ю направлений на спецпоселення в Комі 
АРСР, РРФСР. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІЛЛЕ Віра Миколаївна 1883ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Рігі, Литва. Проживала 
в м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 11.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІНДТ Анна Карлівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛІПКІН-ГЕЙМАН Микола Якович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новоастраханський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Адольф Олександрович 1926ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав у м. Красний Луч Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
16.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Альвіна Абрамівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кагановицький р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІТАУ Андрій Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Анна Олександрівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Анна Яківна 1896ׁр.  народження. 
Народилася: Дніпропетровська обл. Проживала 
в м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУ Василь Володимирович 1928ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Кагановицький р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 15.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІТАУ Веніамін Веніамінович 1907ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Вільгельм Фрідріхович 1891ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав у м. Красний Луч Луганської обл. У 
1934ׁр.  засуджений до 10ׁр.  позбавлення волі. 
Реабілітований у 1961 році. Згідно з рішенням 
уряду в 1947ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 17.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Вільма Емілівна  1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 14.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Ельвіра Василівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Красний Луч. Прожи-
вала: кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Ельвіра Емілівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Каганови-
цький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Емма Гаврилівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Каганови-
цький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР №ׁ129-23 від 13.12.55 та наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Емма Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: кол. Боково-Антрацитівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
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на на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Іван Іванович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: кол. Боково-Антрацитівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 10.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Іван Карлович 1926ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 16.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Ірма Яківна 1931ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Кагановицький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Кароліна Карлівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІТАУ Катерина Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛІТАУ Лілія Августівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол. Волинська округа.П-
роживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 17.01.56 на під-

ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Лілія Яківна 1934ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Кагановицький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУ Мальвіна Веніамінівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Марія Карлівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІТАУ Марія Християнівна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Марія Яківна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУ Олена Василівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Каганови-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Олена Карлівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІТАУ Флорентіна Петрівна 1878ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІТАУ Яків Володимирович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Кременський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛІТАУЕР Ангеліна Яківна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 22.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУЕР Герасим Йосифович 1921ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУЕР Іда Юліусівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУЕР Йосиф Йосифович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУЕР Катерина Іванівна 1881ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 22.10.51.  

ЛІТАУЕР Катерина Яківна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУЕР Клара Петрівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУЕР Клементина Йосифівна 1921ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУЕР Ольга Йосифівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец поселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛІТАУЕР Павлина Іванівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
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обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУЕР Павлина Петрівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 14.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТАУЕР Ренгольд Петрович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУЕР Федір Рейнгольдович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТАУЕР-ШВОЛЬ Берта Фрідріхівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛІТЕРГАУС Іван Антонович 1896ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. Помер 24.03.54.  

ЛІСКЕ Олена Миколаївна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Краснодар, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-

меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ЛІТКЕ Альвіна Петрівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТКЕ Віллі Якович 1936ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 10.10.55 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0180 від 05.04.55 звільнений у зв’язку 
із призовом до армії.  

ЛІТКЕ Елла Василівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан.  
Померла 18.02.56.  

ЛІТКЕ Йоганна Августівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТКЕ Леон Германович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТКЕ Марія Іванівна 1885ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. Померла 01.09.49.  

ЛІТКЕ Мейта Германівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 13.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТКЕ Ольга Оттівна 1913ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТКЕ Фріда Германівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІТКЕ Фрідріх Васильович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТКЕ Яків Васильович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 16.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛІТКЕ Яків Іванович 1913ׁр.  народжен-
ня. Народився: Запорізька обл. Проживав: Ново-
айдарський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛІФЕЛЬД Аліца Омелянівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛІФЕЛЬТ Артур Омелянович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛІЦЕНБЕРГЕР Андрій Єгорович 1918ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛОГОДЕНКО Ольга Давидівна 1888ׁр.  
народження. Народилася в м. Варшава, Польща. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОДДЕ Едмунд Карлович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛОДДЕ Євгенія Густавівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Алма-Атинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 10.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОДДЕ Марія Яківна 1895ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
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СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Алма-Атинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 10.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОДДЕ Яків Густавович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Північноказахстансь-
ку обл., Казахстан. 15.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛОКК Анна Іванівна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Кагановицький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛОКК Ервін Володимирович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Каганови-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛОКК  Олександр Олександрович 
1917ׁр.  народження. Народився: кол. Каганови-
цький р-н. Проживав у м. Стаханові Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЛОРЕН Франц Рафаїлович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Воронезька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. Помер 20.06.51.  

ЛОРЕНЦ Вілігард Якович  1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду СРСР в 1941ׁр.  направлений 

на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Ельза Августівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася в Дніпропетровський обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 01.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Ельза Романівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Ігор Карлович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Ліна Августівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл.Згідно з рішен-
ням уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. 01.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Людмила Альбертівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Акмолінськ, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Ольга Яківна 1901ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду СРСР в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 01.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Отто Якович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду СРСР в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
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особа німецької національності. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОРЕНЦ Ренада Федорівна 1885ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55 №ׁ129-23 та наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛОСОВСЬКА  Марія Іванівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Вінницька обл. Про-
живала: кол. Євсузький р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 01.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛОШИЦЬКА Іда Антонівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 26.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЛОШИЦЬКА Ірма Яківна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Пермську обл., РРФСР. Померла 25.08.52.  

ЛОШИЦЬКИЙ Петро Петрович 1922ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду СРСР у жовтні 1941ׁр.  
мобілізований до трудармії і направлений в м. 
Мурманськ, РРФСР. У лютому 1942ׁр.  демобі-
лізований і згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення  в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 15.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКА Берта Олександрівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 01.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКА Герта Олександрівна 
1931ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 01.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКА Єлизавета Пилипівна 
1911ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 01.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКА Марія Пилипівна 
1909ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 22.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКА Марта (Марія) Федорів-
на 1903ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення  в Семипалатинську обл., Казахстан. 
01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКА Олена Михайлівна 
1895ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКИЙ Альберт Олександро-
вич 1937ׁр.  народження. Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня  в Семипалатинську обл., Казахстан. 01.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКИЙ Борис Миколайович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
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Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня  в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКИЙ Олександр Миколайо-
вич 1926ׁр.  народження. Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня  в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУБІТОВСЬКИЙ Олександр Олександ-
рович 1934ׁр.  народження. Народився і прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення  в Семипалатинську обл., Казахстан. 
01.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУГЗЕЮСЬ Ерістина Фрідріхівна 
1876ׁр.  народження. Народилася: Вінницька 
обл. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУНЕВСЬКА Єлизавета Яківна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУНЕВСЬКА Єфросинія Марківна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУНЕВСЬКА Флорентина Францівна 
1891ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Семипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 зві-

льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЛУНЕВСЬКА-КІМ Віра Марківна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУНЕГОВА Роза Валентинівна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Кур-
ган, РРФСР. Узята на облік спецпоселення згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП Віллій Християнович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 01.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП Лідія Генріхівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП Марія Генріхівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП Марта Лук’янівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду СРСР в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 01.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП Ольга Яківна 1910ׁр.  народження. 
Народилася: Донецька обл. Проживала в м. Лу-
ганську. У 1945ׁр.  репатрійована з Німеччини. 
Згідно з Директивою НКВС СРСР від 11.10.45 
направлена на спецпоселення в Іванівську обл., 
РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
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ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛУПП Тереза Генріхівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в Карагандинську обл., Казахстан, як осо-
ба німецької національності. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП  Тереза Іванівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛУПП Фрідріх Фрідріхович 1910ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. У 1941ׁр.  був засуджений 
до 8ׁр.  позбавлення волі. Реабілітований у 1989 
році. Згідно з Директивою НКВС СРСР від 
31.12.45 у 1947ׁр.  направлений на спецпоселен-
ня в Іванівську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЛУЧЕР Артур Еммануїлович 1923ׁр.  на-
родження. Народився в м. Кривий Ріг. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЛЮФТ Альма Еммануїлівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 16.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЮФТ Емма Еммануїлівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЮФТ Іван Карлович 1924ׁр.  народжен-
ня. Народився: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЮФТ  Карл Андрійович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЮФТ Кароліна Християнівна 1919ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛЮФТ Катерина Карлівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кокчетавську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЛЮФТ Лідія Еммануїлівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЮФТ Марія Кіндратівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ЛЮФТ Мотрона Василівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЛЮФТ Ольга Еммануїлівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР в 1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 16.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЛЮФТ Петро Миколайович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: Ярославська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Казах-
стан. 09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЛЮФТ Християн Георгійович 1904ׁр.  
народження. Народився: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЛЮФТ Шарлотта Людвігівна 1882ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

     
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

М 
МААС Володимир Іванович 1924ׁр.  на-

родження. Народився: Уфимська обл., Башкирія, 
РРФСР. Проживав у  м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МААС Ервін Іванович 1920ׁр.  народжен-
ня. Народився в м. Уфа,  Башкирія, РРФСР. Про-
живав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 29.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАСС Євгенія Готлібівна 1889ׁр.  наро-
дження. Народилася: Херсонська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МААС Єлизавета Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55. 

МААС Іда Федорівна 1924ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Омська обл., РРФСР. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 
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 МААС Марія Георгіївна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

МААС Микола Єгорович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл.  Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

МАГЕР Олександр Михайлович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 03.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАГЕР Йосиф Михайлович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАГЕР Кароліна Яківна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Республіка Німців  Повол-
жя, РРФСР. Проживала:  кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАГЕР Марія Михайлівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАГЕР Михайло Михайлович 1937ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МАЄВСЬКА Анастасія Олексіївна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в  Ак-
молінську  обл., Казахстан. 16.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКА Ангеліна Францівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКА Єва Іванівна 1883ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. По-
мерла 11.02.54ׁр.   

МАЄВСЬКА Людмила Яківна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Крас-
нолуцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАЄВСЬКА Людмила Яківна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКА Марія Олексіївна 1927ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: кол. Кра-
снолуцький р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
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в Пермську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МАЄВСЬКА  Марія Яківна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з рішенням уря-
ду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 23.03.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЄВСЬКА Ніна Яківна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

  МАЄВСЬКИЙ Іван Олексійович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЄВСЬКИЙ Олександр Якович 
1928ׁр.  народження. Народився: кол. Артемівсь-
кий округ. Проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56  звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКИЙ Олексій Олексійович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАЄВСЬКИЙ Павло Іванович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКИЙ Петро Якович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 

21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКИЙ Роман Якович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄВСЬКИЙ Яків Якович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 24.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАЄР Бруно Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄР Валентина Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄР Віктор Іванович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Містківсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАЄР Клара Василівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол. Містківський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: кол. Боково-Антраци-
тівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАЄР Лідія Петрівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Саратові, РРФСР. Прожива-
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ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЄР Людвіг Якович 1925ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію і направле-
ний в Молотовську обл., РРФСР. У 1942ׁр.  на-
правлений на спецпоселення в  Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 23.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЗБРУКІН Тимофій Матвійович 
1921ׁр.  народження. Народився: Миколаївська 
обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАЗИНОВА Віра Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 01.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАЙ Єгор Іванович 1911ׁр.  народження. 
Народився: кол. Тургайська обл. Проживав: Лу-
тугинський р-н Луганської обл. У 1942ׁр.  засу-
джений до 8ׁр.  позбавлення волі. У 1947ׁр.  згі-
дно з  рішенням уряду направлений на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. Реабі-
літований у 1970ׁр.  01.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙ Герта Андріївна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Горьківська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 05.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙ Іван Християнович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: Кримська обл. Проживав у  
м. Красний Луч Луганської обл.  У 1942ׁр.  засу-

джений до 10ׁр.  позбавлення волі. Після звіль-
нення згідно з  рішенням уряду направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Реабілітований у 1989ׁр.  17.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МАЙ Клара Карлівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
тугинський р-н Луганської обл.  У 1942ׁр.  засу-
джена до 8ׁр.  позбавлення волі. У 1948ׁр.  згід-
но з  рішенням уряду направлена на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. Реабі-
літована у 1989ׁр.  30.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

  МАЙ Ліра Андріївна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася в  м. Луганську. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙ Маріанна Мельхіорівна 1881ׁр.  
народження. Народилася: Миколаївська обл. 
Проживала: кол. Краснолуцький р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙ Роза Готлібівна 1904ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 05.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙ Федір Кіндратович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 мобілізований у трудармію і  направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 01.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЙБАХ Єгор Петрович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Алчевську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 25.01.56 звіль-
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нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАЙЄР Андрій Християнович 1928ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Пермську обл., РРФСР. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЄР Берта Християнівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

МАЙЄР Віктор Якович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Луганський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 12.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЙЄР Григорій Якович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
30.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЙЄР Евальд Карлович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  
Карагандинську обл., Казахстан. 18.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАЙЄР Євгеній Григорович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЙЄР Іван Християнович 1929ׁр.  на-
родження. Народився в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Пермську обл., РРФСР. 01.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МАЙЄР Іда Іванівна 1911ׁр.  народження. 
Народилася: Одеська обл. Проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 27.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙЄР Ірина Гельмутівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Білолуцький р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАЙЄР Марія Михайлівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

МАЙЄР Марія Християнівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

МАЙЄР Микола Федорович 1894ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Запорізька 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
09.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙЄР Пауліна Християнівна 1922ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАЙЄР Юрій Миколайович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав у м. Старобіль-
ську  Луганської обл.  Згідно з рішенням уряду у 
1946ׁр.  направлений на спецпоселення в  Ново-
сибірську обл., РРФСР. 01.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАЙЄРЛЕ Емма Християнівна 1908ׁр.  
народження. Народилася: Кримська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР  Агнеса Адольфівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Адіна Йосифівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Аліса Емілівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала:  Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

МАЙЗНЕР Ара Адольфівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Сватівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-

ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Володимир Адольфович 
1920ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 12.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Гульда Карлівна 1896ׁр.  на-
родження.  Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Павло Адольфович 1930ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 09.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Ріхард Адольфович 1931ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР Юліус Оттович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МАЙЗНЕР-БАУЕР Антоніна Оттівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
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Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАЙСТЕР Леоніда Августівна 1917ׁр.  
народження. Народилася у м. Бердичеві  Жито-
мирської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 21.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      

МАКЕЛЬКЕ Едуард Рафаїлович 1919ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Міловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

МАКЕЛКІ Еммануїл Леонтійович 
1891ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАКЕЛКІ Емілія Еммануїлівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАКЕЛКІ Роза Григорівна 1899ׁр.  на-
родження.  Народилася: Одеська обл. Прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

МАКЕЛКІ Георгій Еммануїлович 1931ׁр.  
народження. Народився у м. Ростові, РРФСР. 

Проживав: Свердловський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАКЕЛКІ Катерина Еммануїлівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 15.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАКЕЛКІ Лідія Іванівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАКЕЛКІ Флорентина Філіппівна 
1887ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАКСАКОВА-ДІКОН Ерна Августівна 
1917ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  мобілізована для роботи в про-
мисловості в Комі АРСР, РРФСР.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ2388 сс від 07.10.42ׁр.  направлена на спецпо-
селення. 01.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАКСИМОВ Євгеній Іванович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. У травні 1946ׁр.  при-
був по репатріації з Німеччини.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР      
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 21.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

МАЛЬЗАМ Марія Яківна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала в 
м. Лисичанську Луганської обл. Після репатріа-
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ції у 1945ׁр.  згідно з Директивою НКВС СРСР 
№ׁ181 від 11.10.45 направлена на спецпоселення 
в Комі АРСР, РРФСР. 23.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАЛЮТІНА Поліна Пилипівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала в м. Сватове Луганської обл.  Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан.  Зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ86 від 
10.05.55. 

  МАНКЕ Ванда Фрідріхівна 1903ׁр.  на-
родження.  Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАНКЕ Емілія Готлібівна 1873ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 
28.01.54.  

МАНКЕ Емма Федорівна 1906ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАНКЕ Ірма Людвігівна 1931ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МАНКОВСЬКА Альвіна Іванівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-

мипалатинську обл., Казахстан. 25.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАНКОВСЬКА Вільгельміна Іванівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Проживала: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАНКОВСЬКА Емма Іванівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. Померла 
17.03.53  

МАНКОВСЬКА Єфросінія Іванівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 19.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МАНКОВСЬКА Мальвіна Іванівна 
1935ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

МАНЬКОВСЬКА Марія Іванівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАНКОВСЬКА Марія Йосипівна 1897ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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МАНКОВСЬКА  Моніка  Іванівна 1932ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан.  Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАНКОВСЬКА Фріда Борисівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

МАНКОВСЬКА Фріда Іванівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАНКОВСЬКА Юзефіна Іванівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАНЬКОВСЬКА Марія Іванівна 
1910ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.        

МАНЬКОВСЬКА Раїса Кіндратівна 
1904ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.        

МАНЬКОВСЬКА-МООР Луїза Іванівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Проживала: кол. 

Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 01.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МАНКОВСЬКИЙ Борис  Петрович 
1907ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Краснолуцький р-н Луганської обл. У 1938ׁр.  
засуджений до 10ׁр.  позбавлення волі. У 1948ׁр.  
згідно з  рішенням уряду направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
Реабілітований у 1960ׁр.   08.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАНКОВСЬКИЙ Віктор Михайлович 
1935ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.         

МАНКОВСЬКИЙ Іван Іванович 1934ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з  рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан.  Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАНКОВСЬКИЙ Михайло Михайло-
вич 1928ׁр.  народження. Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. Помер  01.07.54.  

МАНКОВСЬКИЙ Петро Іванович 
1927ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 17.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАНКОВСЬКИЙ Роман Петрович 1911ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.         

МАНЬКОВСЬКИЙ Григорій Михайло-
вич 1936ׁр.  народження. Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР.   10.10.55 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0180 від 
05.04.55 у зв’язку із призовом до армії.  

МАНЬКОВСЬКИЙ Едмунд Германович 
1924ׁр.  народження.  Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.          

МАНЬКОВСЬКИЙ Михайло Петрович 
1903ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.         

МАНЬКОВСЬКИЙ Фердінанд Германо-
вич  1927ׁр.  народження. Народився і прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.          

МАРКГРАФ Віктор Карлович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

МАРКГРАФ Емілія Карлівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Лиси-

чанський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

МАРКГРАФ Карл Карлович 1905ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Пермську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

МАРКГРАФ Ніна Карлівна 1933ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

МАРКГРАФ Фріда Карлівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.        

МАРКЕЛЬ Емілія Кристофорівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

МАРКОВА Анна Данилівна 1922р. наро-
дження. Народилася: Житомирська обл.  Прожи-
вала: Луганська обл.  У 1943ׁр.  мобілізована для 
роботи в промисловості в Молотовську обл., 
РРФСР. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направле-
на на спецпоселення  у 1945ׁр.  07.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 
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МАРКС Агнеса Германівна 1938ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл.  
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
15.04.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАРКС Ергарт Германович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Київська обл. 
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
20.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАРКС Єва Матвіївна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАРКС Єгор Кіндратович 1936ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАРКС Зента Германівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл.  
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

  МАРКС Леонтина Йоганнесівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Кримська АРСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

МАРКС Фріда Фрідріхівна 1913ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАРТЕНС Анна Давидівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Пермську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

МАСБРЮКІНА Ірина Матвіївна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала у м. Лу-
ганську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАСЛОВСЬКА Єфросинія Францівна 
1934ׁр.  народження. Народилася: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Проживала у м. Новоси-
бірську, РРФСР. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 20.12.53 померла.  

МАСЛОВСЬКА Іда Іванівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАСЛОВСЬКА Марія Іванівна 1904ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол.  Іва-
нівський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 14.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАСЛОВСЬКА Марта Францівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол.  Іванівський  р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАСЛОВСЬКА Роза Андріївна 1895ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол.  Іва-
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нівський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МАСЛОВСЬКА Розалія Францівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол.  Іва-
нівський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МАСЛОВСЬКА Філіміна Іванівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол.  Іва-
нівський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

  МАСЛОВСЬКИЙ Йосиф Францович 
1920ׁр.  народження. Народився і проживав: кол.  
Іванівський  р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55. 

МАСЛОВСЬКИЙ Михайло Францович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол.  
Іванівський  р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55  

МАСЛОВСЬКИЙ Олександр Францо-
вич 1925ׁр.  народження. Народився і проживав: 
кол.  Іванівський  р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАСЛОВСЬКИЙ Петро Францович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: кол.  
Іванівський  р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 

№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

МАСЛОВСЬКИЙ Яків Якович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол.  Іванів-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

МАСОЛЬД Ельза Готлібівна 1916ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАСОЛЬД Емілія Філіппівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл.   Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 30.03.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МАСС Володимир Людвігович 1937ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. Звільнений на підставі розпо-
рядження МВД СРСР від 16.07.54.       

МАСС Герман Людвігович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Лу-
ганська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

МАСС Єлизавета Генріхівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 
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 МАСС Єлизавета Кіндратівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

МАСС Кароліна Олександрівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду направлена на спецпоселення в Казах-
стан.  Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАСС Катерина Олександрівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан.  Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАСС Олександр Олександрович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Талди-Курганську обл., Казахстан.  
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАССОЛЬД Марія Андріївна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МАТЕРН Герган Іванович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
13.11.55 звільнений у зв’язку з призовом до ар-
мії. 

МАТЕРН Ельза Августівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАТЕРН Іван Еммануїлович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.          

МАТЕРН Микола Оттович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 05.10.55 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР від 05.04.55. 

МАТЕРН Надія Августівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МАТЕРН Наталія Андріївна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МАТЕРН Отто Еммануїлович 1909ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.          

МАТЦ Зельма Ріхардівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

МАТЬЯС Міна Едуардівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. Померла 05.06.51.  

МАТЬЯС Міна Федорівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 28.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МАУХ Адам Петрович 1892ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
21.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАУХ Артур Якович 1931ׁр.  народжен-
ня. Народився: Свердловський р-н Луганської 
обл. Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 07.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАУХ Вікторія Яківна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.   Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан. Померла 
05.02.53. 

 МАУХ Єлизавета Яківна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Свердловський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МАУХ Людмила Адамівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала:  
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 

Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
21.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

МАУХ Софія Яківна 1896ׁр.  народження. 
Народилася: Одеська обл. Проживала:  кол. Кра-
снолуцький р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 21.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

МАУХ Христина Петрівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Свердловський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МЕДЦИХ-КРОЛЬ Ольга Іванівна 
1918ׁр.  народження. Народилася і проживала : 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.          

МЕЙДЕ Асаф Якович 1903ׁр.  народжен-
ня. Народився: Київська обл. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.          

МЕЙДЕ Єгор Йосифович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Волинська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ174 від 29.11.53. 

 МЕЙДЕ Зельма Християнівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: кол. Волинська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. У 1956ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

МЕЙНЦЕР Олександр Августович 
1927ׁр.  народження. Народився: Харківська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

МЕЙНЦЕР Освальд Августович 1922ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.          

МЕЙСТЕР Павло Давидович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав:  кол.  Іванівський  р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 26.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

МЕЙСТЕР Юлія Готлібівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала:  кол.  Іванівський  р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55.   

МЕЙСТЕР-АККЕРМАН Емма Іванівна 
1919ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁׁ0601 від 
16.12.55.  

МЕКЛЕ-СЕН-ЗЕН Іда Готлібівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл.  Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55.   

МЕЛЬМАН Альберт Іванович 1917ׁр.  
народження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпосе-
ленню зняте без права повернення на місце по-
переднього проживання.  

МЕЛЬМАН Володимир Омелянович 
1912ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Олександрівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан. 
06.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55.  

МЕЛЬМАН Гельмут Едгардович 1936ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

МЕЛЬМАН Гільда Іванівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР . 21.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МЕЛЬМАН Готліб Іванович 1902ׁр.  на-
родження. Народився: Катеринославська губ. 
Проживав: кол. Лисичанський р-н Луганської 
обл.  31.05.37ׁр.  засуджений до 10ׁр.  позбав-
лення волі. Після відбуття строку направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  21.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁׁ0601 від 16.12.55.  

МЕЛЬМАН Едгард Едгардович 1928ׁр.  
народження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

МЕЛЬМАН Едмунд Іванович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою УВС Кустанайської обл. від 
08.01.54 взятий на облік спецпоселення в Куста-
найській обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

МЕЛЬМАН Емілія Іванівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Мелітопольська 
обл. Проживала:  Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання  

МЕЛЬМАН Євген Фрідріхович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.          

МЕЛЬМАН Іда Емілівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

МЕЛЬМАН Іда Християнівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 

по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЛЬМАН Лео Готлібович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 18 .01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МЕЛЬМАН Лідія Мартинівна 1900ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Пермську обл., РРФСР . 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

МЕЛЬМАН Лілія Едуардівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

 МЕЛЬМАН Моніка Густавівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан.  Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЛЬМАН Наталія Карлівна 1895ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. Помер-
ла 14.02.52.   

МЕЛЬМАН Оскар Іванович 1918ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Донецька обл. 
У 1937ׁр.  засуджений до 7ׁр.  позбавлення волі. 
У 1946ׁр.  згідно з  рішенням уряду направлений 
на спецпоселення в Талди-Курганську обл., Ка-
захстан.  Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЛЬМАН Павлина Антонівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
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у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 07.03.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МЕЛЬМАН Павлина Яківна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.          

МЕЛЬМАН Петро Омелянович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав:  кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 06.03.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МЕЛЬМАН Петро Омелянович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з  Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 06.03.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МЕЛЬМАН Поліна Матіасівна 1903ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Олександрівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЛЬМАН Роман Тимофійович 1920ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 20.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.          

МЕЛЬМАН Федір Омелянович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав:  кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 06.03.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МЕЛЬМАН Фріда Фрідріхівна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.           

МЕЛЬМАН-ГОЛОВАЧОВА Емілія Ти-
мофіївна 1925ׁр.  народження. Народилася і 
проживала: кол. Олександрівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з  Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЛЬМАН-ДІКМАН Матильда Олекса-
ндрівна 1913ׁр.  народження. Народилася: До-
нецька обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з  
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МЕЛЬМАН-КЕМ Ельвіра Густавівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Караганду, Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.           

МЕЛЬМАН-КЛЕЙН Віра Омелянівна 
1930ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з  Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 02.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55. 

 МЕЛЬМАН-ЧЕРНИХ Ірма Густавівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Караганду, Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.           
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МЕЛЬМАН-ШМІДТ Ніна Лук’янівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР . 01.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МЕЛЬС Адольф Мартинович 1924ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новойдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з  Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЛЬХЕР Адам Адамович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Кримська обл.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

МЕНХ Шарлотта Андріївна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з  Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕНЦЕЛЬ Федосія Федорівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

МЕРГЕНОВА-КОМНІК Амалія Олекса-
ндрівна 1923ׁр.  народження. Народилася і про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан.  Звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

МЕРК Артур Данилович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.          

МЕРКЕЛЬ Альвіна Іванівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.   Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

МЕРКЕЛЬ Емілія Іванівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.   Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

МЕРКЕЛЬ Катерина Іванівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл.   Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.04.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

МЕРКЕЛЬ Катерина Яківна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл.   Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 11.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

МЕРКЕЛЬ Кароліна Петрівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    
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МЕРКЕЛЬ Софія Іванівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Свердлов-
ську Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МЕРКЕЛЬ-БІШЛЕР Ерна Оттівна 
1929ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала в м. Краснодоні Луган-
ської обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕРКЕЛЬ-ФРАНК Лідія Яківна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.            

МЕРКЛІНГЕР Леонтій Карлович 1934ׁр.  
народження. Народився: Кримська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МЕРКОВА Адоліна Данилівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пе-
рмську обл., РРФСР . Померла 28.01.52.  

МЕРМАН Кароліна Оттівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 13.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.          

МЕРТЕНС Генріх Карлович 1906ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.            

МЕРТІНС Карл Генріхович 1930ׁр.  на-
родження. Народився у м. Одеса. Проживав: Лу-
ганська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
вказівки МВС СРСР від 26.04.54.  

МЕРЦ Емілія Карлівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕРЦ Ірма Давидівна 1926ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕРЦ Лідія Давидівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕТУС Алла Густавівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Лисичанську Лугансь-
кої обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
21.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

МЕТУС Густав Родіонович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Челябінську, РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МЕТУС Євгенія Олександрівна 1907ׁр.  
народження.  Народилася в м. Лисичанську Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

МЕТУС Лілія Густавівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Лисичанську Лугансь-
кої обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

МЕТТУС Артур Олександрович 1922ׁр.  
народження. Народився: Луганська обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений у трудармію в Свердловсь-
ку обл., РРФСР. У 1947ׁр.  взятий на облік як 
особа німецької національності  в м. Павлодар. 
19.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МЕТТУС Родіон Родіонович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Пермську обл., РРФСР . 
06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

МЕЦГЕР Арнольд Християнович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЦГЕР Валентина Кіндратівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-

живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена  на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР . 11.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Герберт Кіндратович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597 від 16.07.54. 

МЕЦГЕР Едмунд Християнович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Емма Іванівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Євгеній Християнович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Євгенія Яківна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Єлизавета Іванівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Іда Кіндратівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл.  
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

МЕЦГЕР Кііндрат Кіндратович 1914ׁр.  
народження. Народився: кол. Рубіжанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Марта Василівна 1892ׁр.  наро-
дження. Народилася:  Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МЕЦГЕР Олена Іванівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Роберт Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 20.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

МЕЦГЕР Роберт Кіндратович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

МЕЦГЕР Християн Іванович 1896ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. 23.07.41ׁр.  засудже-
ний до 10ׁр.  позбавлення волі. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ке-
меровську обл., РРФСР. У 1956ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

МЕЦГЕР Яків Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

МЕЦГЕР Яків Християнович 1936ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Кустанайську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

МЕЦКЕР Євгенія Християнівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
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Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МЕЦКЕР Федір Кіндратович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 24.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МІК Єлизавета Філіппівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

МІК Олександр Костянтинович 1914ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

МІК Ольга Іванівна 1913ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІК Яків Олександрович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

МІК Яків Якович 1911ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Свердловський р-н Лу-

ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІКОЛАЄВСЬКИЙ Евальд Омелянович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлений  на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МІКОЛАЄВСЬКИЙ Омелян Михайло-
вич 1898ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Київська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

МІЛЛЕР Агніза Єгорівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася:  Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Акулина Єгорівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 13.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

МІЛЛЕР Альберт Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Альвіра Християнівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
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оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Амандус Оттович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Башкирія, РРФСР. Прожи-
вав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. Помер 
29.03.49.    

МІЛЛЕР Анна Абрамівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася:  Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 22.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Анна Андріївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  
Карагандинську обл., Казахстан. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІЛЛЕР Анна Яківна 1900ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Катеринославська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Василь Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Василь Якович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 

№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Комі АРСР, РРФСР. 24.02.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІЛЛЕР Василь Якович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Володимир Іванович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

МІЛЛЕР Володимир Карлович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Всеволод Георгійович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Гільда Вільгельмівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Готліб Готлібович 1902ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав у м. Свердловську Луганської обл. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 21.11.42ׁр.  за-
суджений до 8 років позбавлення волі. У 1947ׁр.  
згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
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спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 06.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Готліб Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Едуард Андрійович 1925ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. У 1942ׁр.  мобілізований 
у трудармію в Свердловську обл., РРФСР. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. Звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

МІЛЛЕР Елеонора Християнівна 1890ׁр.  
народження. Народилася:  Дніпропетровська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Ельза Готлібівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Ельза Самійлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася:  Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Ельза Яківна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Попаснянський р-н Луганської 

обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Емеліна Петрівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася:  Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Еміль Карлович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Еміліан Іванович 1895ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Ерна Християнівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: Попаснянський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

МІЛЛЕР Єгор Єгорович 1886ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    
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МІЛЛЕР Єфросинія Давидівна 1884ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Іван Андрійович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.            

МІЛЛЕР Іван Андрійович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. У 1941ׁр.  мобілізова-
ний у трудармію і  направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. Згідно з рішен-
ням уряду у 1945ׁр.  направлений  на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. Звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІЛЛЕР Іван Іванович 1897ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

МІЛЛЕР Іван Йосифович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 22.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.          

МІЛЛЕР Іван Карлович 1888ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
Помер 10.10.53.         

МІЛЛЕР Ірма Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-

ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

МІЛЛЕР Йосиф Йосифович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00713 від 20.08.54.           

МІЛЛЕР Карл Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Карл Карлович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Карл Карлович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. Звільнений у зв’язку 
із вступом до навчального закладу.   

МІЛЛЕР Кароліна Андріївна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 18.10.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Клара Іванівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-
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ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 04.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Лідія Еммануїлівна 1889ׁр.  на-
родження. Народилася:  Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Лідія Миколаївна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

МІЛЛЕР Лідія Федорівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Ліна Євгеніївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

МІЛЛЕР Марія Андріївна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

МІЛЛЕР Марія Іванівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Марія Петрівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

МІЛЛЕР Марія Федорівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.       

МІЛЛЕР Олександр Філіппович 1919ׁр.  
народження. Народився: Республіка німців По-
волжя, РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Східноказахстанську обл., Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР      
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

МІЛЛЕР Олена Андріївна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл. Проживала:  
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 13.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

МІЛЛЕР Марта Готлібівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Північнокавказький край, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 зві-
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льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

МІЛЛЕР Матильда Федорівна 1881ׁр.  
народження. Народилася і проживала у м. Лу-
ганську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 18.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

МІЛЛЕР Мотрона Адамівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Карагандинську обл., 
Казахстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

МІЛЛЕР Мейта Адольфівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Микола Карлович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

МІЛЛЕР Міліта Готлібівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 20.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

МІЛЛЕР Ольга Єгорівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 11.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.       

МІЛЛЕР Ольга Самійлівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

МІЛЛЕР Ольга Федорівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МІЛЛЕР Раїса Лаврентіївна 1892ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Харківська 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лена  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 10.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІЛЛЕР Роберт Іванович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Роберт Самійлович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Волинський округ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР Федір Іванович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.            

МІЛЛЕР Федір Федорович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
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р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.            

МІЛЛЕР Федір Федорович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.            

МІЛЛЕР Фінна Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 02.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МІЛЛЕР Фріда Володимирівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МІЛЛЕР Фріда Карлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 20.01.56 зі-
льнена на підставі Указу ПВР СРСР  від 
13.12.55.   

МІЛЛЕР Фріда Кіндратівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МІЛЛЕР Яків Іванович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 

12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Яків Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЛЕР Яків Християнович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Артемівський округ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЛЕР-ЦЕЙТЕР Люція Лаврентіївна 
1930ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

МІЛЬКЕ Григорій Григорович 1922ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. У 1941ׁр.  мобілізований у 
трудармію і направлений в Свердловську обл. , 
РРФСР. У 1945ׁр.  згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41взятий на облік спецпоселення. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

МІЛЬКЕ Емілія Оттівна 1883ׁр.  наро-
дження. Народилася: Мінська обл., Білорусь. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. Померла 14.12.51.  
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МІЛЬКЕ Зельма Вільгельмівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Волинська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

МІЛЬКЕ Іван Григорович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 11.01.56  зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.            

МІЛЬС Ольга Самуїлівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. На підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ00205 від 23.05.55 відбула до 
Польської народної республіки.           

МІЛЬЦ Адоліна Яківна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

МІЛЬЦ Берта Теодорівна 1919ׁр.  наро-
дження. . Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

МІЛЬЦ Кароліна Андріївна 1871ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІЛЬЦ Микола Мартинович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

МІНДЕРЛЕН Густав Якович 1918ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав у 
м. Антрацит Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 направле-
ний на спецпоселення в Актюбінську обл., Ка-
захстан. На підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІНДЕРЛЕЙН Катерина Християнівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Пермську обл., РРФСР. 06.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МІНХ Генріх Тобіасович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл. Проживав: 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в Акмолінську обл., Казахстан.  Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

МІССАЛ Емілія Адамівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Куйбишевська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з Ди-
рективою НКВС СРСР№ׁ181 від 11.10.45 напра-
влена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР.  10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

МІТЕЛЬШТЕТ Глондіна Густавівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Пермську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі на-
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казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

МІТЛЯЙДЕР-ФІЦ Аїда Теодорівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІХАЙЛІС Аполлонія Християнівна 
1900ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІХАЙЛІС Арнольд Омелянович 
1922ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

МІХАЙЛОВА Альма Іванівна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Пермську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІХАЙЛОВА Альма Іванівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МІХАЙЛОВА Лавра Карлівна 1901ׁр.  
народження. Народилася в м. Лодзь, Польща. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

МІХАЛЬ Ріхард Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл.  
Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлений  
на спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан. Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55. 

 МІХЕЙЛІС Анна Антонівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІХЕЛЬ Володимир Якович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан.  16.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МІХЕЛЬ Гільда Йосифівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МІХЕЛЬ Євгенія Християнівна 1882ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. Померла 07.12.49ׁр.    

МІХЕЛЬ Олександр Якович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у 
1942ׁр.  направлений  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан.  17.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МІХІЛЯЙНЕН Микола Йосифович 
1910ׁр.  народження. Народився: Ленінградська 
обл., РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР.  На під-
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ставі ухвали  МДБ СРСР  від 27.11.52 звільнений 
без обмежень.   

МОЗОЛЬФ Євгеній Лук’янович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 14.02.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МОЗОЛЬФ Леонід Андрійович 1905ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР.  
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

МОК Андрій Андрійович 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МОК Лідія Карлівна 1911ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Краснолуцький р-н Луганської 
обл. Проживала: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лена  на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан.  20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 МОК Ніна Федорівна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

МОКК Фріда Еммануїлівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МОЛЧАНОВА-ФІЦ Лінда Валентинівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з рішен-
ням уряду у 1941ׁр.  направлена  на спецпосе-
лення в  м. Караганду, Казахстан.  01.02.56 звіль-

нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

МООР Брікіда Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

МООР Валентина Антонівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

МООР Варвара Карлівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Євгеній Іванович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Євгенія Антонівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Еммануїл Євгенович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Еммануїл Йосифович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

МООР Еммануїл Петрович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

МООР Іда Євгеніївна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

МООР Іда Петрівна 1932ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Йосиф Йосифович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Клара Антонівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Климентій Адамович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Климентій Іванович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію і направле-
ний у Свердловську обл., РРФСР.У 1947ׁр.  згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 взятий на облік  спец-
поселення у Свердловській обл., РРФСР. 
01.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Леонід Петрович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.01.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

МООР Марія Адамівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Марія Титівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Артемівська обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл.  Згідно з 
рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду,  Казахстан. 02.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.              

МООР Марія Християнівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 27.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Олексій Рафаїлович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
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р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

МООР Петро Петрович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 11.02.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

МООР Раїса Михайлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Роза Іванівна 1913ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

МООР Семен Рафаїлович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.03.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.              

МООР Терезія Єгорівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Терезія Петрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МООР Христина Антонівна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР Христина Захарівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

МООР-ІВАНОВ Едуард Іванович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

МООС Олена Петрівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тавричеська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

МОР Анна Іванівна 1901ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Катеринославська губ. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

МОР Іда Августівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

МОР Ірма Августівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 23.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

МОР Лілія Августівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. У лютому 
1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

МОР Люся Софронівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.              

МОР Марія Карлівна 1894ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Дніпропетровська 
обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направ-
лена  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МОР Олександр Августович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

МОР Омелян Августович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-

рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. У 
лютому 1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

МОР Парасковія Омелянівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.              

МОР Федір Августович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Попаснянський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. Звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МОРЛАНГ Рейнгольд Якович 1921ׁр.  
народження. Народився: Краснодарський край, 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлений  на спец-
поселення в  Карагандинську обл., Казахстан.  
17.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

МОРОЗОВА Олена Василівна 1915ׁр.  
народження. Народилася: Харківська обл. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.              

МОРР Вельміна Вільгельмівна 1892ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МОРР Вільгельм Єгорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Талди-
Курганську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              
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МОРР Кароліна Георгіївна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МОРР Ольга Володимирівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. Звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МОРР Фрідріх Єгорович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Талди-
Курганську обл., Казахстан. Звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МОСЛОВСЬКИЙ  Франц Якович 
1884ׁр.  народження.  Народився і проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з  рі-
шенням уряду у 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. По-
мер 22.01.53.             

МОТЕРН Іван Густавович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Артемівська обл. Про-
живав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
30.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МОТЕРН Ірма Еммануїлівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МОТЕРН Костянтин Августович 1927ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлений  на 
спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан.  13.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55. 

МОТЕРН-ГАЛЬВЕР Ірина Миколаївна 
1930ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
30.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.              

МОТОРІНА Анна Антонівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Алчевську Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан.  Звільнена на підставі вказівки 
МВС СРСР №ׁ44/1-11615 від 26.04.55.              

МУЗОЛЬФ Адіна Едуардівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

МУЗОЛЬФ Альберт Едуардович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

МУЗОЛЬФ Марта Вільгельмівна 1898ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ2060/935 
від 22.09.41 направлена  в трудармію  в Сверд-
ловську обл., РРФСР. У 1946ׁр.  згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 взята на облік спецпоселення  
в Свердловській обл., РРФСР.  11.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

МУЗОЛЬФ Теодор Олександрович 
1921ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
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наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

МУНДТ Григорій Адамович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: Полтавська обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

МУНДТ Олександр Адамович 1912ׁр.  
народження. Народився: Полтавська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

МУНТАНЬОН Іван Іванович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 мобілізований у трудармію. У 1944ׁр.  
взятий на облік спецпоселення в Карагандинсь-
кій обл., Казахстан.  Звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.              

МУСІНА Олена Іванівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Н 
НАБЕР Берта Федорівна 1915ׁр.  наро-

дження. Народилася: Омська обл., РРФСР Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 06.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

НАБЕР Густав Едуардович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБЕР Олена Михайлівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. Звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НАБУНСЬКА Ерна Мартинівна 1935ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКА Ефеліна Михайлівна 
1937ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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НАБУНСЬКА Єлизавета Мартинівна 
1930ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 07.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКА Марія Іванівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 05.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКА Марія Мартинівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. Звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКИЙ Альберт Михайлович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКИЙ Леонгард Мартинович 
1927ׁр.  народження. Народився: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 05.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКИЙ Михайло Михайлович 
1922ׁр.  народження. Народився: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НАБУНСЬКИЙ Петро Мартинович 
1937ׁр.  народження. Народився: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 05.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКИЙ Степан Михайлович 
1923ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НАБУНСЬКИЙ Томас Михайлович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 14.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

НАГУМАНОВА-КАФТАН Анна Андрії-
вна 1925ׁр.  народження. Народилася: Ростовсь-
ка обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НАДРИШИНА Павлина Іванівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. Померла 
17.01.55.  

НАЗАРЕНКО Лідія Андріївна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НАЙ Емілія Йосифівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. У 1945ׁр.  прибула 
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по репатріації з Німеччини. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45 направлена на 
спецпоселення в Актюбінську обл., Казахстан. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

НАЙМАН Ассар Адольфович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 29.10.54 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597-1954.  

НАЙМАН Евальд Адольфович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НАСС Лідія Августівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 20.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НАСС Меланія-Мілія Андріївна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕБ Віктор Іванович 1936ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 23.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НЕБ Віктор Рейнгольдович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-

вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕБ Емма Андріївна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Олександрівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

НЕБ Еммануїл Пилипович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Звільнений на підставі 
розпорядження МВС СРСР від 10.15.55.  

НЕБ Карл Якович 1927ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕБ Лінда Михайлівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

НЕБ Марія Християнівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольський р-н 
Донецької обл. Проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Акмо-
лінськ, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕБ Марія Яківна 1909ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Таганрозька обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

НЕБ Міна Іванівна 1896ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕБ Неля Пилипівна 1921ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 05.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

НЕБ Рейнгольд Пилипович 1908ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕБ Руба Якович 1928ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕБ Яків Пилипович 1906ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. Звільнений на підставі Указу ПВР СРСР 
від 13.12.55.  

НЕВЕЧЕРЖАЛ Іда Пилипівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР Проживала в м. Луганську. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Теміртау, Казахстан, як особа німе-

цької національності. Звільнена на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕВЕЧЕРЖАЛ Фрідріх Карлович 
1895ׁр.  народження. Народився: Волинська обл. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Теміртау, Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. Звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙКЕБАУЕР Амалія Іванівна 1894ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙКЕБАУЕР Артур Якович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. Звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙКЕБАУЕР Люся Яківна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙКУМ Іда Іванівна 1899ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Мелітопольський повіт. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙМАН Агіна Гербертівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НЕЙМАН Валентина Адольфівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕЙМАН Галина Адольфівна 1923ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. Померла 26.05.49.  

НЕЙМАН Гульда Вільгельмівна 1899ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕЙМАН Едуард Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Вінницька обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 13.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙМАН Емілія Генріхівна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕЙМАН Емілія Готлібівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська губернія. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 13.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙМАН Ервін Михайлович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Помер 05.04.49.  

НЕЙМАН Ірма Арнольдівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕЙМАН Ірма Гербертівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

НЕЙМАН Олександра Августівна 
1923ׁр.  народження. Народилася: Кіровоградсь-
ка обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. Помер-
ла 10.11.50.  

НЕЙМАН Теодор Арнольдович 1927ׁр.  
народження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

НЕЙМАН Фрідріх Михайлович 1917ׁр.  
народження. Народився: Харківська обл. Прожи-
вав в м. Луганську. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕЙФЕЛЬД Андрій Теодорович 1931ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
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палатинську обл., Казахстан. 20.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НЕЙФЕЛЬД Берта Едуардівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЙФЕЛЬД Фріда Андріївна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НЕЙФЕЛЬД Мартин Петрович 1919ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

НЕЙФЕЛЬД-ДРЯПАК Марія Францівна 
1890ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НЕЙЦЕЛЬ Валентина Олександрівна 
1925ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

НЕЙШТЕТЕР Клавдія Петрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

НЕП Лідія Василівна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

НЕПМАН-ФУРМАН Ольга Данилівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кокчетавську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

НЕСКЕ Гаррі Рейнгольдович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НЕСКЕ Мейта Рейнгольдівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська округа. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

НЕСКЕ Олена Рейнгольдівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська округа. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  
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НЕСКЕ Ольга Германівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Волинська округа. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

НЕСКЕ Фріда Рейнгольдівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська округа. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

НЕТТ Федір Іванович 1902ׁр.  народжен-
ня. Народився: Одеська обл. Проживав: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 27.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕЦЕЛЬ Діна Дмитрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НЕШТЕТЕР Людмила Петрівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

НІКЕЛЬ Альвіна Карлівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Альма Фрідріхівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-

ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Антон Петрович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Едуард Фрідріхович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Емілія Едуардівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Емілія Іванівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Емілія Мартинівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Карл Едуардович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Карл Фрідріхович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Луїза Готлібівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

НІКЕЛЬ Марта Федотівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НІКЕЛЬ Олена Фрідріхівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Роман Петрович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Франц Федорович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ Фріда Петрівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКЕЛЬ-КРЕМЕЛЬ Павлина Едуардів-
на 1924ׁр.  народження. Народилася і прожива-

ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 04.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІККЕЛЬ Євгенія Фрідріхівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІККЕЛЬ Федір Петрович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. Звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКОЛАЄВСЬКИЙ  Іван Омелянович 
1928ׁр.  народження. Народився: Сватівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

НІКОЛАЄВСЬКИЙ Леонід Омелянович 
1925ׁр.  народження. Народився: Сватівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НІКОЛАЙЧУК Зельма Василівна 1936ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 14.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НІКОЛАЙЧУК Яків Антонович 1928ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
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30.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

НОВИКОВА-РЕМПЕЛЬ Ельфріда Дави-
дівна 1922ׁр.  народження. Народилася: Запорі-
зька обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОЛЬ Бальдур Оттович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Стаханові Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

НОЛЬ Емма Карлівна 1905ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Олександрівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НОЛЬ Ерна Омелянівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

НОРД Аліца Давидівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРД Арнольд Андрійович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направ-
лений в 1942ׁр.  на спецпоселення в м. Улья-

новськ, РРФСР. 28.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРД Еріка Рейнгольдівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРД Еріх Рейнгольдович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРД Ерна Карлівна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Андрій Лук’янович 
1897ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Проживав: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Віра Іванівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. У 1945ׁр.  прибула по репатріа-
ції з Німеччини. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 29.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Емма Петрівна 1922ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Єгор Людвігович 1910ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
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22.08.37 засуджений до 10ׁр.  позбавлення волі. 
Реабілітований у 1989 році. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 05.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Єлизавета Єгорівна 
1896ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Іван Данилович 1912ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. У 1941ׁр.  мобілізований в трудармію У 
1948ׁр.  демобілізований і згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Кароліна Андріївна 
1932ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Кароліна Лук’янівна 
1894ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. у 1945ׁр.  прибула 
по репатріації з Німеччини і згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Лідія Іванівна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Марія Михайлівна 
1902ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

НОРДГЕЙМЕР Марія Петрівна 1918ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Микола Іванович 1932ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. У 1945ׁр.  прибув по репатріації 
з Німеччини і згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Ольга Андріївна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Рейнгольд Лук’янович 
1935ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. На підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ00590 від 16.07.54 обме-
ження по спецпоселенню зняте як учня гірничо-
го технікуму.  

НОРДГЕЙМЕР Роман Єгорович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Теодор Лук’янович 
1918ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 звіль-
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нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

НОРДГЕЙМЕР Яків Андрійович 1908ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 04.02.56 звіль-
нений на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

НЮРЕНБЕРГ Василь Федорович 1918ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Кагановицький р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

НЮРЕНБЕРГ Емма Тобіясівна 1894ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: кол. Кагановицький р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

 
 
 
 
 
    
 

О 
ОБЕНДЕРФЕР Марія Іванівна 1922ׁр.  

народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ОБЕРДЕРФЕР Віра Петрівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Іда Йосифівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Йосиф Йосифович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Катерина Єгорівна 1884-
1887ׁр.  народження. Народилася: Херсонська 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Марія Яківна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Олена Іванівна 1886ׁр.  
народження. Народилася: кол. Катеринославська 
губ. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Отілія Захарівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
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мипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Роберт Іванович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Цецилія Іванівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: кол.Таврійська губер-
нія. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБЕРДЕРФЕР Цецилія Йосифівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 25.04.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДОРФЕР Айкіна Антонівна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДОРФЕР Антон Антонович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДОРФЕР Антон Іванович 1887ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. У вересні 1941ׁр.  мо-
білізований в трудармію і направлений в м. Че-
лябінськ, РРФСР. У 1947ׁр.  згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-

ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБЕРДОРФЕР Марія Іванівна 1895ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБОЛЕНСЬКА Марта Християнівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: Німеччина. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду СРСР направлена в 1941ׁр.  на спецпосе-
лення в Акмолінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Антоніна Валентинівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. У 
1946ׁр.  згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР. 31.01.56 звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Єлизавета Петрівна На-
родилася і проживала: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Катерина Пилипівна 
1913ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Марія Іванівна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Марія Яківна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Сіма Адамівна 1933ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду СРСР направлена в 1941ׁр.  на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 27.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБОРОВСЬКА Тереза Іванівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 07.03.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБОРОВСЬКИЙ Адольф Йосифович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБОРОВСЬКИЙ Григорій Іванович 
1921ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
У 1942ׁр.  демобілізований у трудармію і згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
16.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБОРОВСЬКИЙ Йосиф Пилипович 
1915ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. В 1941ׁр.  мобі-
лізований в трудармію в Свердловську обл. В 
1943ׁр.  демобілізований і згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБОРОВСЬКИЙ Яків Іванович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОБОРОВСЬКИЙ Яків Фамединович 
1935ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 22.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБРИЧКЕВИЧ Георгіна Людвігівна 
1932ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 28.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБРИЧКЕВИЧ Ізабелла Георгіївна 
1886ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБРИЧКЕВИЧ Магдалина Людвігівна 
1916ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОБРИЧКЕВИЧ Юлія Людвігівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОВЧАРОВА Агафія Іванівна 1887ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Краснодонський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду СРСР направлена в 
1950ׁр.  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  
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ОВЧИННИКОВА Анна Олександрівна 
1917ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ОГЛОБЛІНА Уляна Станіславівна 
1890ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ОЙЗЕЛЬ Ольга Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ОЛЕЙНИКОВ Гаррі Йосифович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан.  25.10.55 звільнений у 
зв’язку з призовом до армії.  

ОЛЕНБЕРГ Андрій Кіндратович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.10.55 звільнений у 
зв’язку з призовом до військово-будівельного за-
гону цивільних міністерств.  

ОЛЕНБЕРГ Берта Іванівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОЛЕНБЕРГ Єгор Михайлович 1918ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. В 1941ׁр.  мобілізо-
ваний в трудармію в Свердловську обл., РРФСР. 
В 1942ׁр.  демобілізований і згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 16.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОЛЕНБЕРГ Іван Християнович 1923ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
айдарський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ОЛЕНБЕРГ Катерина Валентинівна 
1920ׁр.  народження. Народилася: Краснодарсь-
кий край, РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ОЛЕНБЕРГ Лідія Християнівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду СРСР направлена в 
1941ׁр.  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. Звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОЛЕНБЕРГ Лук’ян Християнович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 16.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОЛЕНБЕРГ Микола Кіндратович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР направлений в 1941ׁр.  на спецпосе-
лення в за межі України.  На підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55 обмеження по спецпоселенню 
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зняте без права повернення на місце попередньо-
го проживання.  

ОЛЕНБЕРГ Рудольф Християнович 
1922ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 19.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ОЛЕНБЕРГЕР Адам Матвійович 1918ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОЛЕНБЕРГЕР Отто Пилипович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР направлений в 1941ׁр.  на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 19.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОЛЕНБУРГЕР Емілія Єгорівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду СРСР направлена в 1941ׁр.  на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОЛІЙНИКОВА Амалія Карлівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ОЛІМБЕРГЕР Аліса Карлівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 16.02.56 на звільнена 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОЛІМБЕРГЕР Володимир Іванович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 16.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОЛІНБЕРГ Берта Яківна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОЛІНБЕРГ Єлизавета Іванівна 1878ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
обл. Проживала: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду СРСР направлена в 
1941ׁр.  на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
Померла 06.11.55.  

ОЛІНБЕРГ Кіндрат Кіндратович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОЛІНБЕРГ Яків Лук’янович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
тюбинську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ОЛЬГЕЙЗЕР Володимир Генріхович 
1926ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений 
на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ОНИСЬКО Гертруда Генріхівна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Молотовську обл., 
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РРФСР. 07.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ОРЄХОВА Віра Леонтіївна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Волинська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду 
СРСР направлена в 1941ׁр.  на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 20.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОРЛОВСЬКА Лідія Генріхівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: Волинська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Казах-
стан. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ОРЛОВСЬКА Лілія Фрідріхівна 1934ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОРМАЛОВСЬКА Маргарита Рейнголь-
дівна 1927ׁр.  народження. Народилася: Жито-
мирська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. В 1956ׁр.  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ОРТЛІБ Адоліна Зігфрідівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ОРТЛІБ Давид Самійлович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ОРТЛІБ Гаррі Зіфрінович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ОРТЛІБ Тамара Давидівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ОСИПЧУК Микола Степанович 1930ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 08.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ОСИПЧУК Тетяна Степанівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 07.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ОСТЕР Анатолій Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан . 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ОСТЕР Борис Іванович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: м. Луганськ. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
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поселення в кол. Молотовську обл., РРФСР. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ОСТЕР Зоя Іванівна 1925ׁр.  народження. 
Народилася і проживала в м. Алчевську Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ОСТЕР Поліна Порфиріївна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: Орловська губ. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ОТРОЩЕНКО Микита Петрович 1903ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Попас-
нянський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду СРСР направлений в 1941ׁр.  на спецпосе-
лення в Новосибірську обл., РРФСР як член ро-
дини засудженої «фольксдойче». 06.03.54 звіль-
нений на підставі вказівки МВС СРСР від 
20.02.54.  

ОТТ Елла Карлівна 1927ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Ернфрід Іванович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. В 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію і направле-
ний в Свердловську обл., РРФСР. В 1942ׁр.  де-
мобілізований і згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Іван Іванович 1927ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-

го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Іван Федорович 1880ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Олена Францівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Све-
рдловський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 15.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОТТ Рудольф Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Христина Іванівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Померла 14.08.50.  

ОТТ-ГОРОДОК Анна Антонівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Харківсь-
ка обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду СРСР направлена в 1941ׁр.  на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 16.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

ОТТ Елла Карлівна 1927ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  
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ОТТ Ернфрід Іванович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. В 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію і направле-
ний в Свердловську обл., РРФСР. В 1942ׁр.  де-
мобілізований і згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Іван Іванович 1927ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Іван Федорович 1880ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Олена Францівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Све-
рдловський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 15.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ОТТ Рудольф Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ОТТ Христина Іванівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Померла 14.08.50.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

П 
ПАДАР Пелагея Іванівна 1888ׁр.  наро-

дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 09.12.50 звільнена на під-
ставі висновку МДБ Північноказахстанської обл.   

ПАДЕР Мотрона Василівна 1880ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ПАЛЬ Августина Карлівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 03.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПАЛЬ Агата Юліусівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Аделія Адольфівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Мінська обл., Білорусь. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ПАЛЬ Аделя Михайлівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬ Андрій Андрійович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Анна Юхимівна 1933ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Кам’янець-Подільська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.11.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597-54.  

ПАЛЬ Берта Андріївна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬ Валентина Вікторівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬ Василь Юхимович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Вінницька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  мобілізований в армію і направлений в 
Челябінську обл., РРФСР. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Вільгельм Михайлович 1931ׁр.  
народження. Народився: Вінницька обл. Прожи-
вав: Свердловський р-н  Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
21.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬ Іда Карлівна 1888ׁр.  народження. 
Народилася: Вінницька обл. Проживала: Сверд-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Іда Михайлівна 1924ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Вінницька обл. Проживала: Све-
рдловський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Лідія Михайлівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Лідія Самійлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 12.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Оделла Василівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 05.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Олена Самійлівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 15.02.56 зві-
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льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Ольга Василівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 05.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Ольга Михайлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кам’янець-Подільська 
обл. Проживала: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬ Отелія Людвігівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Райнгольд Адольфович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ПАЛЬ Роберт Андрійович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  02.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Самійло Людвігович 1902ׁр.  наро-
дження. Народився: Вінницька обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  Помер 
02.11.53.  

ПАЛЬ Уляна Петрівна 1885ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Вінницька обл. Проживала: Све-

рдловський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 03.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬ Евальд Адольфович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Вінницька обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ПАЛЬ Ельза Михайлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Альфред Якович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Зельма Петрівна 1914ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПАЛЬМТАГ Катерина Яківна 1907ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
19.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Лідія Пилипівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 
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звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Макс Якович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений 
на підставі указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Микола Християнович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

ПАЛЬМТАГ Теодор Християнович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Фріда Яківна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 02.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Християн Теодорович 
1906ׁр.  народження. Народився і проживав: За-
порізька обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 20.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Еміль Християнович 
1909ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПАЛЬМТАГ Ерна Едуардівна 1907ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Запорізь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена 

на спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан. 16.01.56 звільнена на підставі указу ПВР 
СРСР від 13.12.55.  

ПАЛЬМТАГ Юрій Якович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 29.04.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАМІН Еммануїл Вільгельмович 1930ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПАМІН Райн Вільгельмович 1933ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПАМІНА Емма Готлібівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПАМІНА Лінда Вільгельмівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: Станично-Луганський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПАНЬКОВСЬКИЙ Петро Володимиро-
вич 1919ׁр.  народження. Народився: Кірово-
градська обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Східноказахстанську обл., Казах-
стан. 09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПАНКРАЦ Іван Петрович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав у 
м. Алчевську Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ПАНОВА Ірина Теодорівна 1925ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПАПЕНФОТ Еммануїл Фрідріхович 
1921ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську  обл., Казах-
стан.09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПАПЕНФОТ Лідія Августівна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПАПЕНФУТ Карл Фрідріхович 1909ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровенківський р-н 
Луганської обл.  Проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАПЕНФУТ Марія Якубівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-

ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАПЕНФУТ Фрідріх Едуардович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ПАПЕНФУТ Фрідріх Карлович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровенківський р-н 
Луганської обл.  Проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПАППЕНФУТ Роберт Карлович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровен-
ківський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ПАРОЛЬ Анатолій Людвігович 1936ׁр.  
народження. Народився: в м. Краснодоні Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Комі АРСР, РРСФР. 28.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ПАРОЛЬ Людвіг Миколайович 1905ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Комі АРСР, РРСФР. 
13.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПАСАШКОВА Ельвіна Генріхівна 
1923ׁр.  народження. Народилася і проживала у 
м. Алчевську Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 04.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ПАСЬКО Євгенія Адольфівна 1903ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПАУЛЬ Еристина Едуардівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: Волинська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.   02.02.56  звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ПАУЛЬС Генріх Якович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 27.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПАУЦ Аліса Евальдівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПАУЦ Емма Гераномусівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПАУЦ Райгат Евальдович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську  обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПАУЦ Ріхард Евальдович 1928ׁр.  наро-
дження.  Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську  обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПАЦЕР Зельма Карлівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську  обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПАШКОВСЬКА Антоніна Степанівна 
1894ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Померла 03.05.55.   

ПЕЙДЕНРЕЙХ Леонід Августович 
1887ׁр.  народження. Народився в м. Кіровогра-
ді. Проживав у м. Алчевську Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
24.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЙЛЬ Гільда Генріхівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПЕЙЛЬ Іван Вільгельмович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. Помер 24.12.50.  

ПЕКРУЛЬ Литвин Адольфович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
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на спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПЕРКУЛЬ Августа Карлівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новоград-Волинсь-
ка обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську  обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ПЕРКУЛЬ Ірма Адольфівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПЕЛЬЦ Андрій Федорович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. На під-
ставі наказу НКВС СРСР у 1942ׁр.  засуджений  
до 10ׁр.  позбавлення волі. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. Реабілітований у 1962ׁр.   

ПЕЛЬЦ Артур Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
15.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦ Гільда Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦ Марта Федорівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-

кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦ Микола Федорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦ Емма Федорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦЕР Адольф Леонтійович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕЛЬЦЕР Августа Едуардівна 1886ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 09.01256 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПЕЛЬЦЕР Лідія Леонтіївна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 01.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕЛЬЦЕР Ольга Августівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Вінницька обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
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01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦЕР Райнгольд Леонтійович 
1929ׁр.  народження. Народився: Вінницька обл. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 20.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЛЬЦЕР Федір Леонтійович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕЛЬЦЕР Емма Юхимівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕННЕР Володимир Миколайович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Кримська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську  обл., Казахстан. 
28.11.41 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00597 від 16.07.54 як студент.      

ПЕННЕР Рубен Альбертович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську  обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЕННЕР Едуард Августович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Житомирська обл.  
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПЕННЕР Ельза Данилівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ПЕННЕР-ШТРЕЙЛЯУ Зінаїда Леонтіїв-
на 1927ׁр.  народження. Народилася і проживала 
в м. Сватове Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  
Карагандинську обл., Казахстан. 20.01.56 звіль-
нена на підставі Указу Президії Верховної Ради 
СРСР №ׁ12923 від 13.12.55 та наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕННО Антоніна Людвігівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в  Алма-Атинський р-н, Казах-
стан. У лютому 1956ׁр.  звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПЕННО Ерна Юліусівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР . 28.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЕННО Іда Густавівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПЕННО Ольга Фердинандівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 13.01.56 на 
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підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПЕПЛАУ Олексій Ріхардович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР . 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЕПЛАУ Ольга Ріхардівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську  обл., Казахстан. 08.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЕРНИЦЬКА Цецилія Павлівна 1903ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПЕРЕНИЦЬКИЙ Петро Леонтійович 
1928ׁр.  народження.  Народився: Запорізька 
обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕТЕРС Іван Мартинович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1943ׁр.  
направлений на спецпоселення в Комі АРСР, 
РРСФР. 03.04.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПЕТЕРС Марія Карлівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Талди--
Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕТЕРС Євгенія Петрівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПЕТІН Петро Лаврентійович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: Кустанайська обл., Казах-
стан. Проживав у м. Луганську. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР . 04.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ПЕТКОВСЬКИЙ Мартин Іванович 
1899ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: Луганська обл. У 1941ׁр.  мобілізова-
ний у трудармію і направлений  в м. Туринськ 
Свердловської обл., РРСФР. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 03.03.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕТКОВСЬКА  Анна Кіндратівна 
1905ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЕТКОВСЬКА Лідія Яківна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 07.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕЦКО Віктор Васильович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Східноказах-
станську  обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  
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ПЕШ Єлизавета Іванівна 1889ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: м. Камишин 
Саратовської обл., РРФСР. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПЕШ-ШУСТОВА Євдокія Михайлівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Стаханові Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПИВОВАРОВА-ШЕНГОФ Віра Яківна 
1926ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ2388-ц.т.від 07.10.42 на-
правлена на спецпоселення в Комі АРСР, 
РРСФР. У 1956ׁр.  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПЕРНИЦЬКИЙ Яків Леонтійович 
1925ׁр.  народження. Народився: Запорізька обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПЕРСІЯНОВА (БЕРЗУХ) Марта Корнії-
вна 1927ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЕРШКЕ Валентина Федорівна 1891ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПЕТЕН Катерина Яківна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала 
в м. Луганську.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 04.01.56 на підставі наказу МВС 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПЕТЕР Никодим Никодимович 1909ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЕТЕРС Володимир Іванович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Та-
лди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ПЕТЕРС Давид Мартинович 1908ׁр.  на-
родження. Народився в м. Горлівка Донецької 
обл. Проживав у м. Луганську. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 03.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ПЕТЕРС Євгенія Петрівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: м. Луганськ. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 03.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПЕШ-ШУСТОВА Євдокія Михайлівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Кадіївка Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПИТИШКО Августина Мартинівна 
1897ׁр.  народження. Народилася в м. Алчевську 
Луганської обл. Проживала в м. Луганську. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  
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ПИТИШКО Аліна Захарівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Полтавська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПИТИШКО Емма Захарівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася: Полтавська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.07.54 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР та від*їздом на на-
вчання.       

ПІЛІК Катерина Християнівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПІППЕР-ЄМЕЛЬЯНЕНКО Анна Йоси-
фівна 1925ׁр.  народження. Народилася і прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
15.01.56 звільнена на підставі Указу ПВР СРСР 
№ׁ129-23  від 13.12.55 і наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ПІПЕР Ерна Йосифівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПІПЕР-ШПОМЕР Ірма Йосифівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і  проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. 05.03.56 
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ПІСТЕР-ПОЛЬ Єлизавета Корніївна 
1913ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан.  

23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПІТКОВСЬКИЙ Йосиф Еммануїлович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 29.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПІТКОВСЬКИЙ Микола Омелянович 
1935ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПІТХОВСЬКА Христина Йосифівна 
1913ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЛАТ Діна Карлівна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПЛАТО   Агнеса Артурівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл.  У 
1945ׁр.  репатрійована з Польщі. Згідно з Дирек-
тивою НКВС СРСР №ׁ181 від 11.10.45  направ-
лена на спецпоселення в Комі АРСР, РРФСР. 
17.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПЛАТО Ріхард Артурович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Куйбишев, РРФСР. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПЛАТОНОВА Ольга Іванівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПЛАТТ Гельмут Карлович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПЛАЦНЕР Федосія Йосифівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 14.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПЛЕТНЕР Адольф Еммануїлович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПЛЕТНЕР Вільгельм Еммануїлович 
1925ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 24.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ПЛЕТНЕР Генріх Генріхович 1926ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 03.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПЛЕТНЕР Микола Федорович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПЛЕТНЕР Рудольф Андрійович 1923ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПЛЕТНЕР Федір Генріхович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПЛЕЧ Адоліна Фрідріхівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан.28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПЛЕЧ Ерна Фрідріхівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан.28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  
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ПЛЕЦНЕР Маргарита Йосифівна 1889ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 22.12.50.  

ПОГУЛЯЄВА Ельза Андріївна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ПОДДЕРЕГІНА Емма Кілієрівна 1890ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ПОКРАСОВА-ШПІЙТЕЛЬШПОЛЕР 
Берта Християнівна 1920ׁр.  народження. На-
родилася і проживала в  м. Луганську. Згідно з 
рішенням уряду  в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. У січні 
1956ׁр.  звільнена на підставі  наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ПОЛЛЕ Альберт Генріхович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПОЛЛЕ Генріх Генріхович 1895ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Миколаївська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в  Карагандинську обл., 
Казахстан. 01.01.56 звільнений на підставі  нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПОЛЛЕ Карл Генріхович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 

спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПОЛЛЕ Роберт Генріхович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  
Карагандинську обл., Казахстан. 01.01.56 звіль-
нений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ПОЛЛЕ Фріда Фрідріхівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 14.02.56 
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

ПОЛЛЕ Фредріка Фрідріхівна 1899ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Харківсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влена на спецпоселення в  Карагандинську обл., 
Казахстан. 01.01.56 звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ПОЛЬ Адольф Адольфович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПОЛЬ Анна Християнівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
01.03.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПОЛЬ Герта Андріївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПОЛЬ Іван Андрійович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.05.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ПОЛЬ Ліна Іванівна 1885ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПОЛЬ Марія Августівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр. на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПОЛЬ Марія Федорівна 1909ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПОЛЬ Мартин Іванович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Ново-
сибірську обл., РРФСР. 30.12.55 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПОЛЬ Ольга Корніївна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПОЛЬ Павлина Петрівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську  обл., Казахстан.  03.02.56 на підставі на-

казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПОЛЬ Регіна Мартинівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПОЛЬ Роберт Адольфович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПОЛЬ Сусанна Едуардівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 25.01.55 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПОЛЬ Флоронтина Фрідріхівна 1905ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПОЛЬ Фріда Андріївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПОЛЬ Емілія Данилівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 28.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПОЛЬМАН Володимир Францович 
1922ׁр.  народження. Народився в м. Артемівсь-
ку Донецької обл. Проживав у м. Луганську. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПОЛЮЛЯН-ШРЕЙДЕР Марія Теодорів-
на 1926ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: Новоайдарський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 26.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПОЛЯКОВ Фердінанд Іванович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
24.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПОЛЯКОВА-ШВОЛЬ Емма Петрівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПОЛЯНИЦЯ Маргарита Антонівна 
1879ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Но-
восибірську обл., РРФСР. 25.01.56 звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ПОМЕРИШ Володимир Сидорович 
1933ׁр.  народження. Народився: кол. Кадіївсь-
кий р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 

Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПОПП Олександр Олександрович 
1911ׁр.  народження. Народився: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПОПП Августа Августівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: кол. Лисичанський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПОПП Альфред Євгенович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР.  01.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПОПП Артур Євгенович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПОПП Єлизавета Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      
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ПОПП Ірма Ріхардівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську  обл., Казах-
стан. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПОПП Клара Лук’янівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську  обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПОПП Любов Іванівна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську  обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ПОПП Неля Євгенівна 1923ׁр.  народжен-
ня.  Народилася: кол. Лисичанський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР.  03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПОПП Христина Ісаківна 1870ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тавричеська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 31.01.54 поме-
рла.   

ПОПП Едгард Андрійович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Попаснянський р-н. Згідно  з Директивою НКВС 
СРСР від 11.10.45 у 1945ׁр.  після репатріації з 
Австрії направлена на спецпоселення Краснояр-

ський край, РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПОПП-САЙБ Гульда Іванівна 1927ׁр.  
народження. Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську  обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ПОСЕЙН Василь Володимирович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ПОСЕЙН Віра Петрівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПОСЕЙН Володимир Федорович 1905ׁр.  
народження. Народився: кол. Тавричеська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську  обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ПОСЕН Ольга Карлівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Прожива-
ла: кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   
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ПОСЕН Петро Федорович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Харківська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПОСЕНА Антоніна Самійлівна 1906ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
тюбінську  обл., Казахстан. 27.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПОСЕНА Олена Яківна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Актю-
бінську  обл., Казахстан. 27.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПОСОТЕР Ніна Адольфівна 1917ׁр.  на-
родження. Народилася: Омська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Лозно-Олександрівський р-н 
Луганської обл. Згідно  з Директивою НКВС 
СРСР №ׁ181 від 11.10.56 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПРАЙС Кароліна Петрівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПРАЙС Лідія Федорівна 1932ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПРАЙС Ольга Адольфівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-

жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  25.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРАЙС Федір Іванович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ПРАНГЕ Василь Федорович 1918ׁр.  на-
родження. Народився: Луганська обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ак-
молінськ, Казахстан. 13.02.56 звільнений на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПРАНГЕ Василь Федорович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПРАНГЕ Віктор Іванович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРАНГЕ Єлизавета Яківна 1882ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 30.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПРАНГЕ Гнат Федорович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
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від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРАНГЕ Клавдія Іванівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Проживала в м. Луганську. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан. 
13.01.56 звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПРАНГЕ Клавдія Федорівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена 
на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ПРАНГЕ Матильда Дітріхівна 1908ׁр.  
народження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРАНГЕ Ольга Олександрівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРАНГЕ Ольга Андріївна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПРАНГЕ Федір Васильович 1904ׁр.  на-
родження.  Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ПРОСВЄРІНА-ФІШЕР Ольга Андріївна 
1921ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 12.02.56 
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

ПРЕЙЖГОФ Володимир Іванович 
1931ׁр.  народження. Народився: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Проживав: Луган-
ська обл.  Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ПРЕЙЖГОФ Ельза Василівна 1908ׁр.  
народження. Народилася: Харківська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Адоліна Альбертівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ПРЕЙС Адоліна Готлібівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 09.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПРЕЙС Адольф Августович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
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мипалатинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Адольф Іванович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ак-
молінськ, Казахстан. 23.01.56 звільнений на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ПРЕЙС Альберт Альбертович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРЕЙС Альберт Федорович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Анна Яківна 1886ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 30.01.56 звільнена на підставі  наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ПРЕЙС Андрій Андрійович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Андрій Андрійович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Андрій Андрійович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРЕЙС Андрій Іванович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. Помер 20.10.54ׁр.   

ПРЕЙС Антон Васильович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  20.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Артем Артемович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Артем Артемович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 22.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Артур Миколайович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол.  Успенський р-н Луганської  обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 21.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Берта Андріївна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Берта Андріївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Берта Федорівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Валентина Альбертівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол.  Ус-
пенський р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Василь Іванович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Венделін Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  16.01.56 звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ПРЕЙС Віктор Федорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську  обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Володимир Андрійович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.    направлений на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 22.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Галина Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Гільда Іванівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Алма--
Атинську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ПРЕЙС Ельза Андріївна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Померла 21.08.50.  

ПРЕЙС Ельза Андріївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Таганрозька обл. Прожива-
ла:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Ельза Артемівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Емма Августівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
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лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Емілія Федорівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Полтавська обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Емілія Яківна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Луганську. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську  обл., РРФСР. 06.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ПРЕЙС Ердман Ердманович 1900ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.    направлений на спецпоселення 
в  Карагандинську обл., Казахстан. 17.01.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ПРЕЙС Ерна Андріївна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл.  
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
м. Акмолінськ, Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Єлизавета Єгорівна 1890ׁр.  на-
родження. Народилася: Шахтинська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ПРЕЙС Зіфрід Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську  обл., РРФСР. 14.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 

по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Іван Адольфович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.    направлений 
на спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан. 
01.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Іван Венделінович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Алма--
Атинську обл., Казахстан. 06.01.56 звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ПРЕЙС Іра Ертманівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 28.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Ірма Ертманівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Кароліна Іванівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Лена Андріївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську  обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Лідія Абрамівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Таганрозька обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-
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ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Лідія Густавівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.    направлена на спецпоселення в 
м.Акмолінськ, Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Лідія Іванівна 1901ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол.  Успенський 
р-н Луганської  обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.    направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 12.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Лідія Олександрівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську  обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Марія Готлібівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська  обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Марія Готлібівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську  обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ПРЕЙС Марія Іванівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська  обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Акмолінську  обл., Казахстан . 

14.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРЕЙС Марія Федорівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Марія Яківна 1887ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Олександрівський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: кол.  Успенський р-н 
Луганської  обл.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПРЕЙС Мартин Едуардович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську  обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Микола Ердманович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м.Акмолінськ, Казахстан. 21.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Микола Ердманович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан. 12.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Ольга Андріївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. В 1956ׁр.  звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Роберт Андрійович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ПРЕЙС Роман Васильович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Федір Карлович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙС Федір Ертманович 1900ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську  обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ПРЕЙС Фріда Андріївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську  обл., Казахстан.  09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС Фріда Олександрівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська  обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Акмолінську  обл., Казахстан . 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ПРЕЙС Фріда Федорівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Фрідріх Венделінович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. В 
січні 1956ׁр.  звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55.  

ПРЕЙС Фрідріх Ертманович 1920ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол.  Успенсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.    направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 17.06.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙС Яків Якович 1937ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол.  Успенський р-н Лу-
ганської  обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в  Акмолінську  
обл., Казахстан.  09.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ПРЕЙС-БАРЗУХ Альвіна Андріївна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 21.01.56 зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

ПРЕЙШ Еліза Іванівна 1882ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Акмолінську  обл., Казахстан. 
Померла 03.10.51ׁр.   

ПРЕЙШ Єлизавета Іванівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Акмолінську  обл., Казахстан.  03.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ПРЕЙШГОР Віллі Іванович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
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дрівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в  
Акмолінську  обл., Казахстан.  03.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ПРЕЙШГОФ Анна Антонівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.    направлена на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 03.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙШГОФ Володимир Андрійович 
1933ׁр.  народження. Народився: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Проживав: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 03.02.56  звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙШГОФ Людмила Миколаївна 
1937ׁр.  народження.  Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.    направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРЕЙШГОФ Ольга Карлівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з  По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41   направлена на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРЕЙШОФ Йосифіна Мартинівна 1879ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Дніпропе-
тровська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.    
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПРЕЛЬ Ерна Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську  обл., РРФСР. 28.01.56 на підставі нака-

зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ПРІББ Анна Якимівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Харківська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРІБ Фрідріх Іванович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську  
обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ПРІЛЬ Альвіна Яківна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з  Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41   направлена на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРІЛЬ Василь Густавович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську  обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ПРІЛЬ Володимир Адольфович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.    направлений на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПРІЛЬ Володимир Петрович 1906ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. У грудні 1936ׁр.  
засуджений 10ׁр.  позбавлення волі. Згідно з рі-
шенням уряду в 1947ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 05.01.56 зві-
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льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ПРІЛЬ Марія Федорівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з  Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41   направлена на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРІЛЬ Ніна Едуардівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з  Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ698 від 21.09.41   направлена на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРІНЦ Марта Готлібівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ПРІНЦ Олександр Васильович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 17.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПРОЕКТ Любов Костянтинівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Звільнена в 1954ׁр.  на підставі розпоря-
дження МВС СРСР №ׁ44/1-19331 від 12.05.54.   

ПРОЕТ Євдокія Миколаївна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Звільнена в 1954ׁр.  на підставі розпоря-
дження №ׁ44/1-19331 від 12.05.54.  

ПРОЕТ Костянтин Іванович 1908ׁр.  на-
родження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 

спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. Помер 15.12.49ׁр.    

ПРОХОРОВ Василь Федорович 1889ׁр.  
народження. Народився: Воронезька обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1944ׁр.  направлений на спецпо-
селення в Новосибірську обл., РРФСР. 23.09.53 
звільнений на підставі вказівки МВС СРСР.  

ПРУСЕНКО Єлизавета Карлівна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Акмолінськ, Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПУБАНЦ-ЛЕЙПІ Берта Оттівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську  обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ПУФАЛЬ Густав Густавович 1892ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1944ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР. 25.06.49 звільнений на підставі вказівки 
МВС СРСР.   

ПУЦИХА Карл Карлович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Німеччина. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську  
обл., РРФСР. 08.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ПФАЙФЕР Аделіна Яківна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФАЙФЕР Андрій Федорович 1926ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: Старокримський р-н. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
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22.02.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ПФАЙФЕР Емма Яківна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Померла 25.04.52ׁр.    

ПФАЙФЕР Лаврентій Лаврентійович 
1924ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську  обл., РРФСР. 07.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ПФАЙФЕР Леокадія Осипівна 1886ׁр.  
народження. Народилася в м. Лодзь, Польща. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з  Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41   направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. Померла  28.03.54ׁр.    

ПФАЙФЕР Роза Петрівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФЕЙФЕР Варвара Іванівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Мелітопольський 
повіт. Проживала: кол. Іванівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. Померла 08.04.54  

ПФЕЙФЕР Варвара Іванівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 13.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФЕЙФЕР Вільгельм Вільгельмович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-

ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФЕЙФЕР Єгор Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПФЕЙФЕР Іван Йосифович 1890ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. В 1941ׁр.  мобілізований 
у трудармію і направлений у Челябінську обл., 
РРФСР. В 1943ׁр.  демобілізований і  направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. Помер 29.12.54.  

ПФЕЙФЕР Марія Іванівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФЕЙФЕР Микола Рудольфович 1927ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
Помер 15.12.53.  

ПФЕЙФЕР Павлина Василівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПФЕЙФЕР Яків Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
12.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФЕНІНГ Елла Робертівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
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кий р-н Луганської обл. Згідно з  Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41   направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ПФЛУГ Анна Сергіївна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 07.08.54 звіль-
нена на підставі наказу УМВС по Північноказах-
станській  обл.  

ПФЛУГ Костянтин Пилипович 1932ׁр.  
народження. Народився в м. Лисичанську Луган-
ської обл. Проживав: кол. Серговський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську  обл., Казахстан. 29.05.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФЛУГФЕЛЬДЕР Ліна Карлівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.    направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Агнесія Федорівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Анна Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 03.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Ельза Юліусівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-

стан. 19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Емілія Антонівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: кол. Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Євгеній Кіндратович 1920ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.   мобілізований у трудармію і напра-
влений у Челябінську обл., РРФСР. В 1947ׁр.  
демобілізований і  направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  25.05.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Йосиф Йосифович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ПФУНД Йосиф Кіндратович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Краснолуцький  р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 27.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Катерина Антонівна 1884ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНД Семен Семенович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   
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ПФУНДТ Євген Францович 1907ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську  обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ПФУНТ Катерина Йосифівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала в м. Краснодоні Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.    направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   

ПФУНТ Єлизавета Федорівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ПФУНТ Йосиф Іванович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Харківська обл. Проживав у 
м. Краснодоні  Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.    направлений на спецпосе-
лення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ПФУНТ Юліс Антонович 1902ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.    мобілізований у трудармію і направле-
ний в Свердловську обл., РРФСР. В 1942ׁр.  згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
20.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

     
     
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 

Р 
РААН Олена Едуардівна 1927ׁр.  наро-

дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
В 1945ׁр.  прибула по репатріації з Німеччини. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
06.01.55 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте  
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

РАБЕ Емілія Федорівна 1896р. народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: кол. 
Серговський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

РАБЕ Інна Іванівна 1914р.нардження. На-
родилася: кол. Маріупольська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАБЕ Лілія Іванівна 1928ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Серговський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 31.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАБЕ Мотрона Федорівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл.  Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РАБЕ Федір Федорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РАБЕ Фріда Іванівна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл.  Проживала: Лу-
ганська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

РАБЕ-КЛЯЙН Альвіна Олександрівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 22.02.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

РАДКЕ Іван Адольфович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РАДКЕ Лейна Адольфівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

РАДЬКО Іван Іванович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 

21.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

РАДЬКО Маргарита Августівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: м. Сверд-
ловськ Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РАДЬКО Олександр Іванович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

РАЙЗЕР Адольф Якович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл.  Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

РАЙЗЕР Берта Густавівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РАЙЗЕР Пауль Якович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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РАЙНЕКЕ Фрідріх  Іванович 1926ׁр.  на-
родження. Народився в м. Бохум,  Німеччина. 
Проживав: кол. Стахановський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду направлений  на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. На підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 від спец-
поселення звільнений.   

РАЙСІХ Емілія Олександрівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

РАЙСОН Анатолій Петрович 1918ׁр.  на-
родження. Народився в м. Києві. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою РНК СРСР і 
ЦК ВКП(б) від 12.09.42 мобілізований у промис-
ловість  в Свердловську обл., РРФСР. На підста-
ві висновку МВС СРСР від 29.04.53 від спецпо-
селення звільнений без обмежень.  

РАЙСОН Анастасія Федосіївна 1894ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  На підставі висновку 
МВС СРСР від 29.04.53 від спецпоселення звіль-
нена без обмежень.  

РАЙЧЕЦ Гельмунд Іванович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Житомирська 
обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 20.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАМЗДОРФ  Акилина Федорівна 1905ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Північноказахстанську обл., 
Казахстан, як член сім”ї німецької національнос-
ті. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

 РАМЗДОРФ Віктор Федорович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 

обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

РАМЗДОРФ Майя Федорівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

РАММ Олександр Андрійович 1912ׁр.  
народження. Народився в м. Харькові. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

РАМХЕН Фаїна Юріївна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася: Чернігівська обл.  Прожи-
вала в м. Красний Луч Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
23.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

РАМХІН Генріх Вільгельмович 1909ׁр.  
народження. Народився: Чернігівська обл.  Про-
живав: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РАН Віра Василівна 1926ׁр.  народження. 
Народилася в м. Ізюмі Харківської обл. Прожи-
вала: Попаснянський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1947 р направлена на спец-
поселення в Новосибірську обл., РРФСР, як осо-
ба німецької національності. Звільнена в 1954ׁр.  
на підставі розпорядження МВС СРСР від  
08.01.54.    
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РАН Євген Якович 1912ׁр.  народження. 
Народився: Башкирська  АРСР. Проживав: По-
паснянський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР від 
03.10.41 направлений на спецпоселення в Ново-
сибірську обл., РРФСР. 29.12.55 звільнений  на 
підставі Указу від 13.12.55.   

РАПП  Віктор Олександрович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 23.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАПП Густав Іванович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: Міловський р-н Луганської 
обл. В 1945ׁр.  репатрійований з Німеччини та 
взятий на облік спецпоселення в Комі АРСР, як 
особа німецької національності. 11.05.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

РАПП Євгенія Давидівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Олександрів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. Померла 11.10.50ׁр.    

РАПП Єлизавета Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кіровоградська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

РАПП Іван Іванович 1933ׁр.  народження. 
Народився: Дніпропетровська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

РАПП Іван Олександрович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41  направлений на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі на-

казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

РАПП Микола Олександрович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

РАПП Олександр  Якович 1893ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Тавричеська губ. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.       

РАПП Ольга  Іванівна 1904ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РАПП Христина  Християнівна 1910ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Попас-
нянський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

РАПП Яків Олександрович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

РАСТ Анна Карлівна 1888ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Рівненська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
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комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

РАТ Андрій Андрійович 1901р. народжен-
ня. Народився і проживав в м. Первомайську Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

РАТ Віра Іванівна 1932ׁр.  народження. 
Народилася і проживала в м. Первомайську Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

РАТ Елі Євгенівна 1929ׁр.  народження. 
Народилася: Запорізька обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 23.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАТ Євген Іванович 1895ׁр.  народження. 
Народився: Запорізька обл. Проживав: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. Помер 03.04.1949ׁр.      

РАТ Зінаїда Андріївна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Первомайську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан . 29.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РАТ Марія Іванівна 1925ׁр.  народження. 
Народилася і проживала в м. Первомайську Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-

правлена на спецпоселення в кол. Молотовську 
обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РАТ Марія Павлівна 1892ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Попаснянський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в кол. Молотовську 
обл., РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РАТ Марія Павлівна 1908ׁр.  народження. 
Народилася: Харківська обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан . 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РАТ Олексій Іванович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Попаснянський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в кол. Молотов-
ську обл., РРФСР. 02.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РАТ Олена  Євгенівна 1924ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. Померла 23.04. 
1951ׁр.      

РАТ Степанида Захарівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Сватівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 09.04. 
1953ׁр.    

РАТКЕ Агата Іванівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

РАТКЕ Едвін Андрійович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Житомирський округ 
Волинської губ. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення  в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності.  16.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РАТКЕ-ШОТ Ельма Андріївна 1931ׁр.  
народження. Народилася: кол.Волинська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан . 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

РАТКЕ Клара Андріївна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РАТКЕ Марія Григорівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. На підставі висновку 
УМВС СРСР по Молотовській обл. від 
30.01.54ׁр.  від спецпоселення звільнена 10.03.54 
як особа російської національності.  

РАТКЕ Фрідмунд Андрійович 1930ׁр.  
народження. Народився: кол. Волинська губ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан . 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

РАТКЕ Хульда Християнівна 1892ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська обл. 

Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан . 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

РАТТ Анатолій Християнович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Перво-
майську Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР.  31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

РАУ Анна Вільгельмівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Баку, Азербайджан. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення  в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАУ Людмила Петрівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення  в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РАУ Рудольф Петрович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення  в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАУЛДЕР Йоганнес Йоганнесович 
1895ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Грузинська РСР. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 23.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РАЦ Піада Петрівна 1929ׁр.  народження. 
Народилася: Одеська обл. Проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
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від 22.09.41 направлена на спецпоселення  в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РАЧІЦ  Тамара  Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕБАНД Петро Петрович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. В 1945ׁр.  по репатріації з Німеччини 
був направлений  на спецпоселення  в Семипала-
тинську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Адольф Теодорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в 
м.Караганду, Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 17.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Андрій Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 12.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Галина Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 13.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Едуард Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 23.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Емілія Петрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 25.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ  Єлизавета Карлівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення  в  Карагандинську обл., 
Казахстан, як особа німецької національнос-
ті.17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕБЕРГ Єлизавета Яківна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в Кара-
гандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності.16.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Ірина Петрівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 03.02.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Кароліна Мартинівна 1891ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Ростовсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влена на спецпоселення  в м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності.16.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

РЕБЕРГ-ГАЗІМОВА Ліда Альбертівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення  в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності.16.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55    

РЕБЕРГ-ГЕКМАН Лідія Петрівна 
1922ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення  в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності.16.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     
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РЕБЕРГ-СКЛЯРЕНКО Ерна Теодорівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення  в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності.17.01.56 звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Лілія Яківна 1894ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 23.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Отто Альбертович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності.16.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55      

РЕБЕРГ Петро Петрович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності.  Помер 05.09.50ׁр.    

РЕБЕРГ Регіна Павлівна 1875ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл. Прожива-
ла: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР, як особа німецької націо-
нальності. Померла 26.05.55.  

РЕБЕРГ Фріда Генріхівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

РЕБЕРГ Юзефіна Яківна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська  обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-

лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕБЕРГ Яків Васильович 1905ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. Помер 07.02.52.  

РЕГЕЛЬ Євгенія Валентинівна 1918ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

РЕДДІХ Альвіна Іванівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РЕДДІХ Амільда Іванівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕДДІХ Генріх Альбертович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.10.54 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597-54.    

РЕДДІХ Іван Фрідріхович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.12.55 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0180 -55р.    

РЕДДІХ Карл Олександрович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
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кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 01.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕДДІХ Ніна Олександрівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл.Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 01.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕДДІХ Олександр Іванович 1921ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕДДІХ Ольга Олександрівна 1933ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 03.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕДЕЛЬ Валентина Йосипівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення  в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

РЕДЕЛЬ Маргарита Єгорівна 1889р. на-
родження. Народилася: Самарська обл., РРФСР. 
Проживала:  Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 03.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

РЕДЕЛЬ Олександр Йосипович 1926ׁр.  
народження. Народився: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживав: м. Луганськ. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення  в м. Караганду, Казахстан, як особа німе-

цької національності. 10.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕДЕЛЬ-ЯКОВЛЕВА Вікторія Йосипів-
на 1921ׁр.  народження. Народилася: Самарська 
обл., РРФСР. Проживала в м. Луганську. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення  в Акмолінську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 20.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

РЕДЕР Отто Карлович 1909ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав у м. Луганську. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення  в Комі АРСР, як особа німецької на-
ціональності. Помер 25.04.53.   

РЕДІХ Альбіна Карлівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕДІХ Андрій  Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РЕДІХ Андрій Олександрович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕДІХ Берта Олександрівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в 
м. Сарань, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 09.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕДІХ Володимир Федорович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

РЕДІХ Герта Рейнгольдівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕДІХ Ельза Олександрівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл.  Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕДІХ Емілія Федорівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕДІХ Еміль Альбертович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕДІХ Ерна Адольфівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕДІХ Зельма Яківна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 23.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РЕДІХ Лідія Карлівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 

Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕДІХ Лідія Петрівна 1890ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Катеринославська губ. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕДІХ Марія Яківна 1909ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РЕДІХ Микола Фрідріхович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в 
м.Караганду, Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 20.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕДІХ Мірта Карлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РЕДІХ Ольга Абрамівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕДІХ Ольга Готлібівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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РЕДІХ Ольга Яківна 1897ׁр.  народження. 
Народилася: Дніпропетровська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕДІХ Рейнгольд Едуардович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення  
в Карагандинську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 20.04.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РЕДІХ Роберт Рейнгольдович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РЕДІХ Сара Фрідріхівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РЕДІХ-АУСТ Елла Яківна 1925ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕДІХ-НАСТАС Отілія Густавівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 18.11.42 засу-
джена до 10ׁр.  позбавлення волі. Реабілітована 
в 1968ׁр.  В 1951ׁр.  згідно з вказівкою МДБ 
СРСР направлена на спецпоселення   в Комі 
АРСР. 07.02.56 звільнена на підставі Указу ПВР 
СРСР від 13.12.55.  

РЕЗЕ Альберт Карлович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-

цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення  в Акмо-
линську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 23.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЗЕ Альвіна Карлівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 30.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЗЕ Андрій Опанасович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

РЕЗЕ Валентина Яківна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РЕЗЕ Віра Карлівна 1929ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 30.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЗЕ Віра Петрівна 1911ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

РЕЗЕ Володимир Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
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ональності. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

РЕЗЕ Володимир Якович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РЕЗЕ Емілія Адольфівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

РЕЗЕ Емілія Іванівна 1897ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 08.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕЗЕ Емілія Самійлівна 1881ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

РЕЗЕ Емма Готлібівна 1891ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЗЕ Емма Карлівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Краснолуцький р-н Луган-
ської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЗЕ Еріх Федорович 1927ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 28.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЗЕ Єлизавета Федорівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

РЕЗЕ Зельма Федорівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

РЕЗЕ Іван Карлович 1931ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
30.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЗЕ Карл Федорович 1925ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в кол. Молотов-
ську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕЗЕ Клара Іванівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

РЕЗЕ Лідія Яківна 1925ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в кол. Молотовсь-
ку обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
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СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РЕЗЕ Марія Яківна 1914ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

РЕЗЕ Матильда Яківна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності.20.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55    

РЕЗЕ Мотрона Василівна 1911р. наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 12.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

РЕЗЕ Олена Карлівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 23.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЗЕ Ольга Іванівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

РЕЗЕ Ольга Яківна 1936ׁр.  народження. 
Народилася і проживала в м. Ровеньки Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЗЕ Фріда Яківна 1935ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-

ку обл., Казахстан. 03.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

РЕЗЕ Яків Петрович 1905ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 23.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РЕЗЕ-БЕККЕР Герміна Опанасівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан . 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

РЕЙ Адела Людвігівна 1921ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 20.04.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙ Ангеліна Леонтіївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан . 14.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕЙ Андрій  Іванович 1921ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав у м. Красний Луч Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в  Свердловську 
обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РЕЙ Володимир Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 20.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  473

РЕЙ Емілія Іванівна 1899ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 20.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙ Емілія Іванівна 1925ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

РЕЙ Іван Іванович 1915ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в кол. Свердловсь-
ку обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РЕЙ Іван Людвігович 1926ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕЙ Клара Іванівна 1928ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 20.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙ Ліда Яківна 1914ׁр.  народження. На-
родилася і проживала: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан,  як особа німецької національності. 
23.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙ Марта Самійлівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-

кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан,  як особа німецької на-
ціональності. Померла 27.06.1949ׁр.   

РЕЙ Микола Іванович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Краснолуцький 
р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Свер-
дловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕЙ Ніна Оттівна 1937ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 20.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙ Отто Іванович 1911ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан,  як особа німецької національності. 
02.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙ Регіна Іванівна 1903р. народження. 
Народилася: кол. Таганрозька обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан,  як особа німецької на-
ціональності. 02.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЙ Регіна Олександрівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 02.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕЙ Ренгольт Олександрович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан,  як особа німецької на-



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 474 
 

ціональності. 02.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙ Роберт Оттович 1934ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан,  як особа німецької національності. 
02.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙ Тамара Іванівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Свердловську обл., РРФСР. 08.09.54 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.07.54.  

РЕЙ-КІЛЬ Єлизавета Іванівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан,  як особа німецької 
національності. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙ-ШИТЦ Іда Іванівна 1919 р наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 20.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙБАНДТ Лідія Християнівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. В 1945ׁр.  по репатріації 
прибула з Німеччини. Згідно з рішенням уряду  
направлена на спецпоселення в Новосибірську 
обл., РРФСР, як особа німецької національності. 
30.01.56 звільнена на підставі Указу ПВР СРСР 
від 13.12.55.     

РЕЙБАНТ Володимир Петрович 1905ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Ровень-
ки  Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Комі 
АРСР, як особа німецької національності. 
10.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ00713 від 20.08.54.       

РЕЙДЕЛЬ Давид Генріхович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Талди-
Курганську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕЙДІГ  Карл Олександрович 1920ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 20.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙДІХ Ольга Яківна 1917 р народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Те-
мір-Тау, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 14.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

РЕЙДІХ Фріда Едуардівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 16.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

РЕЙЗВІК Лідія Іванівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІН Андрій Єгорович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан,  як особа німецької 
національності. 02.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙЗВІХ Адольф Іванович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Свер-
дловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІХ Акулина Лук’янівна 1897ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕЙЗВІХ Андрій Кіндратович 1907ׁр.  
народження. Народився: Алтайський край, 
РРФСР. Проживав: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання  

РЕЙЗВІХ Антон Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55   

РЕЙЗВІХ Берта Петрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання  

РЕЙЗВІХ-ЧУБА Марія Лук’янівна 
1905ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙЗВІХ-ЩЕРБАТЕНКО Віра Олексан-
дрівна 1931р. народження. Народилася і прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Директивою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  
виселена з Польщі і направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності  03.07.52 звільнена на підставі  

рішення Особливої наради МДБ СРСР від 
26.03.52ׁр.     

РЕЙЗВІХ Володимир Іванович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з директи-
вою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлений на 
спецпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, як 
особа німецької національності. 30.01.56 звіль-
нений на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

РЕЙЗВІХ Вольдемар Іванович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІХ Едуард Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан.  Помер 30.07.55.  

РЕЙЗВІХ Емілія Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 22.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕЙЗВІХ Емілія Юліусівна 1923р. наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕЙЗВІХ Єгор Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, як 
особа німецької національності. 23.02.56 звіль-
нений на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

РЕЙЗВІХ Єлизавета Карлівна 1902ׁр.  
народження. Народилася: Алтайський край, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
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становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан, як особа німець-
кої національності. 02.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙЗВІХ Іван Генріхович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський  
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕЙЗВІХ Карл Андрійович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Алтайський край, РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан,  як особа німецької на-
ціональності. 01.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙЗВІХ Катерина Андріївна 1934ׁр.  
народження. Народилася: Алтайський край, 
РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.        

РЕЙЗВІХ Катерина Василівна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІХ Кіндрат Кіндратович 1923ׁр.  
народження. Народився: Алтайський край, 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 02.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РЕЙЗВІХ Марія Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 02.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

РЕЙЗВІХ Микола Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, як 
особа німецької національності. 09.02.56 звіль-
нений на підставі  Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

РЕЙЗВІХ Міліта Миколаївна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІХ Олена Вільгельмівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: Чернігівська обл. Про-
живала: Новоайдарський  р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан . 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

РЕЙЗВІХ Олена Єгорівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Новосибірську обл., РРФСР, як 
особа німецької національності. 23.02.56 звіль-
нена на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.   

РЕЙЗВІХ Олена Петрівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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РЕЙЗВІХ Ольга Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІХ Ольга Мартинівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕЙЗВІХ Федір Іванович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Талди-
Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕЙЗВІХ Шарлотта Яківна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РЕЙЗВІХ Юзефіна Іванівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 20.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

РЕЙЗВІХ Яків Іванович 1925ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  мобілізований у трудармію в 
Свердловську обл., РРФСР. В 1942ׁр.  з трудар-
мії демобілізований і направлений на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.02.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РЕЙЗЕ Володимир Іванович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м.Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 30.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

РЕЙЗЕ Володимир Якович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 03.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РЕЙЗЕ Емілія Іванівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан,  як особа німецької національ-
ності. 12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЙЗЕ Катерина Яківна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

РЕЙЗЕ Лілія Едуардівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Донецька обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

РЕЙЗЛЕР Морфен Олександрович 
1928ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Лозно-Олександрівький р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду  направле-
ний на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, 
як особа німецької національності. 20.20.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  
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РЕЙМЕР Єгор Федорович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Свердловський р-н  Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙМЕР Зінаїда Андріївна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 
від 21.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 27.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙМЕР Маргарита Андріївна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Херсонська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 02.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕЙМЕР Раїса Андріївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕЙМЕР Серафима Василівна 1894ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РЕЙМХЕ Генріх Генріхович 1915ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕЙМХЕ Катерина Леонгардівна 1891ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на 
спецпоселення в кол. Молотовську обл., РРФСР. 
07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

РЕЙМХЕ Марія Андріївна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Енбекіш, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 19.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙН Андрій Андрійович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Саратовська 
обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 31.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙН Берта Едуардівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕЙНБАУМ Марія Михайлівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Новосибірську обл., РРФСР, як особа 
німецької національності. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЙНУС Лідія Іванівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Волинська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РЕЙХЕЛЬД Меда Фрідріхівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
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Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

РЕЙХЕРТ Антоніна Готлібівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Попас-
нянський р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Актюбінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 21.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

РЕЙХЕРТ Арнгольд Олександрович 
1926ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан,  як особа німе-
цької національності. 10.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РЕЙХЕРТ Артур Оттович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 18.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙХЕРТ Віктор Васильович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Репатріант із Польщі. 
Згідно з директивою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  
направлений на спецпоселення в Актюбінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

РЕЙХЕРТ Василь Якович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Попаснянський 
р-н Луганської обл. Згідно з Директивою НКВС 
СРСР від 11.10.45ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в Актюбінську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 21.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

РЕЙХЕРТ Володимир Оттович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-

ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан,  як особа німецької на-
ціональності. 20.02.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙХЕРТ Гукко Оттович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан,  як особа німецької націона-
льності. 20.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙХЕРТ Ергарт Андрійович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕЙХЕРТ Ерна Олександрівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан,  як особа німецької на-
ціональності. 20.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕЙХЕРТ Марія Георгіївна 1892ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 10.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕЙХЕРТ Матильда Андріївна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕЙХЕРТ Неллі Олександрівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
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в Молотовську обл., РРФСР. 10.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕЙХЕРТ Олександр Андрійович 
1906ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Олександрівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Карагандинську обл., Казахстан,  
як особа німецької національності. 10.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

РЕЙХЕРТ Олександр Андрійович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан, як особа німе-
цької національності. 23.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕЙХЕРТ Отто Андрійович 1897ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. Помер 
04.04.1954ׁр.   

РЕЙХЕРТ Юстина Василівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася і поживала: Алчевський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан,  як особа німецької національ-
ності. 20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕКСІЛЬЄР Павло Іванович 1908ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Волинська обл. Про-
живав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕМ-ЦЕЙЗЕР Роза Олександрівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Семипалатинську обл., Казахстан,  як особа 

німецької національності. 21.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕМБОЛЬД Андреас Християнович 
1924ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав: м. Краснодон Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 20.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РЕМЕЛЬ Андрій Андрійович 1926ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Карагандинську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 24.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕМЕЛЬ Франц Андрійович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Кустанайську обл., 
Казахстан,  як особа німецької національності. 
25.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕМІХ-ЦЕЙЗЕР Катерина Миколаївна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Свердловську обл., РРФСР. 24.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РЕМПЕЛЬ-НОВИКОВА Ельфіда Дави-
дівна 1922ׁр.  народження. Народилася: Запорі-
зька обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан,  як особа ні-
мецької національності. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕММЕЛЬ Іда Андріївна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
кол. Молотовську обл., РРФСР,  як особа німе-
цької національності. 24.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕННЕР Артур Якович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

РЕННЕР Адольф Йосипович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
27.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕННЕР Елеонора Антонівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕННЕР Елла Яківна 1920ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в кол. Молотовську 
обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РЕНСОВА Марія Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 04.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕНЦ Августина Людвігівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 31.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РЕНЦ Анна Вільгельмівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 

Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕНЦ Бернард Йосипович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Сватове Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РЕНЦ Віктор Йосипович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕНЦ Володимир Йосипович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РЕНЦ Катерина Християнівна 1893ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РЕНЦ Клавдія Йосипівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

РЕНЦ Ольга Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Київська обл. Проживала: Лу-
ганська обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

РЕНЦ-ФУКС Раїса Арнольдівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РЕРІХ Рафаїл Адамович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РЕРЛЬ Георгій Павлович 1899ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  21.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕРЛЬ Лія Георгіївна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала в м. Свердловську Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан, як 
член сім’ї особи німецької національності.  
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕРЛЬ Олександра Іванівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Волгоградська обл. Про-
живала в м. Свердловську Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕРЛЬ Юрій Георгійович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Ровеньки Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан, як член сім”ї особи німецької 
національності. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

РЕТТЕР Катерина Вільгельмівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Кримська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РЕЦЛАУ Аделіна Корніївна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

РЕЦЛАУ Федір Федорович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 10.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РЕШ Аделія Пилипівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  
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РЕШ  Адольф Михайлович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕШ Данило Михайлович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РЕШ Марія Іванівна 1918ׁр.  народження. 
Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. Ро-
веньківський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  Померла 
06.10.52ׁр.    

РЕШ Райнгольд Пилипович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан,  як особа німецької на-
ціональності. 23.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РЕШ Тетяна Іванівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

РЕШИТОВА-ГРЕЙЛІХ Єлизавета Заха-
рівна 1926ׁр.  народження. Народилася і прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РЕШКЕ-ОЛЕНБЕРГ Фріда Християнів-
на 1930ׁр.  народження. Народилася і прожива-

ла: Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кокчетавську обл., Казахстан. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

РЕШКО Ванда Карлівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.  12.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

РЕШКО Володимир Едуардович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  20.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РЕШКО Лінда Едуардівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 12.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РЕШКО Емільян Едуардович 1932ׁр.  на-
родження. Народився: Вінницька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
12.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РІБАНТ Вільгельміна Карлівна 1887ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  04.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РІБАНТ Віктор Густавович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  мобілізований в трудармію та 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 484 
 

направлений  в Свердловську обл., РРФСР. У бе-
резні 1943ׁр.  демобілізований та направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РІБАНТ Віра Миколаївна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Актюбінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 28.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

РІБАНТ Гільда Петрівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  26.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РІБАНТ Едуард Якович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 23.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РІБАНТ Єлизавета Іванівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РІБАНТ Єлизавета Петрівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  04.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РІБАНТ Іван Карлович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РІБАНТ Олена Карлівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  28.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РІБАНТ Катерина Християнівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський  р-н Луганської обл. Згідно з Дирек-
тивою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Актюбінську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 29.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

РІБАНТ Лідія Петрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РІБАНТ Михайло Густавович 1918ׁр.  
народження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 12.05.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання  

РІБАНТ Наталія Федорівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РІБАНТ Ольга Федорівна 1911р. наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РІБАНТ Ольга Федорівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
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кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  04.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РІБАНТ Федір Карлович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РІБАНТ Федір Федорович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  04.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РІБАНТ Федір Якович 1910ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  мобілізований в трудармію та направле-
ний  в Челябінську обл., РРФСР. У 1946ׁр.  де-
мобілізований та направлений на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 04.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.   

РІБАНТ Фріда Петрівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Директи-
вою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на 
спецпоселення в Актюбінську обл., Казахстан, 
як особа німецької національності. 23.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

РІБАНТ Юзефіна Егорівна 1884ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РІБЕНТ-КОВЗАВЕР Кароліна Христия-
нівна 1915ׁр.  народження. Народилася і прожи-
вала: кол. Ровеньківський  р-н Луганської обл. 
Згідно з Директивою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  

направлена на спецпоселення в Актюбінську 
обл., Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 23.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

РИСКІНА Адель Яківна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

РІЗЕ Володимир Андрійович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Се-
мипалатинськ, Казахстан. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

РІЗЕ Лідія Олександрівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 01.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РІЗЕ Олена Андріївна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Актюбінську 
обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

РІК Євгенія Юліусівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РІК Ліна Іванівна 1923ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
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спецпоселення в кол. Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

РІК Лінда Робертівна 1922ׁр.  народжен-
ня.  Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 04.02.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

РІК Марія Іванівна 1934ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 04.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

РІК Марія Філатівна 1884ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Маріупольський повіт. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РІКК Абрам Іванович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Краснолуцький 
р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол. 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

РІНАС Володимир Карлович 1922ׁр.  на-
родження. Народився: Сумська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан,  як особа німецької 
національності. 05.11.1954 звільнений на підста-
ві вказівки МВС СРСР від 04.05.54.     

РІНАС Еріка Ріхардівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Нижньодуванський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

РІСКЕ Тетяна Василівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РІСЛІНГ Адам Йосифович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав у м. 
Луганську.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
20.12.55  звільнений на підставі на наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РІТЦЕЛЬ Єлизавета Францівна 1899ׁр.  
народження. Народилася: кол. Катеринославська 
губ. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РІТЦЕЛЬ Іван Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 11.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РІТЦЕЛЬ Олександр Іванович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55   

РІХЕРТ Володимир Якович 1935ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав 
у м. Лисичанську Луганської обл. Згідно з Дире-
ктивою НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
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РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

РІХЕРТ Емілія Василівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  м. Джезказган, Казахстан. 
15.02.56 звільнен на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55  

РІХЕРТ Олександр Васильович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н  Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в  м. 
Джезказган, Казахстан. 18.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РІХЕРТ Тамара Еммануїлівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лиси-
чанську Луганської обл. Згідно з Директивою 
НКВС СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Сталінобад, РРФСР. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

РІХТЕР  Гельмут  Юліусович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Білокуракінсь-
кий р-н Луганської  обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в   
Карагандинську обл., Казахстан,  як особа німе-
цької національності. 17.01.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РІХТЕР Антон  Федорович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Ровеньки. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан,  
як особа німецької національності. 20.01.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

РІХТЕР Еріх Юліусович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Київська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
17.01.56  звільнений на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РІХТЕР Ерна Фердінандівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Київська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-

стан. 17.01.56  звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РІХТЕР Єлизавета Іванівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Акмолінськ, Казах-
стан. 21.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РІХТЕР Інна Карлівна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Артемівську Донецької обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
15.10.54  звільнена на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.07.54.      

РІХТЕР Кароліна Леонгардівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Директивою НКВС 
СРСР від 11.10.45ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

РІХТЕР Ніна  Федорівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Ровеньки 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Акмо-
лінськ, Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РІХТЕР Ольга Федорівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Ровеньки 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 31.01.56  звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РІХОВ Андрій Федорович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

РІХОВА Вільгельміна Іванівна 1890ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  Померла 30.05.49ׁр.    
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РІХОВА Марія Федорівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Маріуполі. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

РІЦЕЛЬ Едуард Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РІЦЕЛЬ Леонід Іванович 1929ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РОБЕРТ Лев Олексійович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  
м. Караганду, Казахстан. 10.01.56  звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РОВДЕ Аліца Гербертівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Білолуць-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  Кок-
четавську обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.   
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

РОГАЛЬСЬКА Акилина Корніївна 
1905ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 26.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

РОГАЛЬСЬКА Акилина-Кароліна Івані-
вна 1928ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.     

РОГАЛЬСЬКА Ерна Адольфівна 1926ׁр.  
народження.  Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 09.09.56  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

РОГАЛЬСЬКА  Катерина Іванівна 
1934ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 26.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

РОГАЛЬСЬКА Марія Іванівна 1931ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РОГАЛЬСЬКА Марія Яківна 1889ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

РОГАЛЬСЬКА  Марта Петрівна 1914ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 31.05.50ׁр.    

РОГАЛЬСЬКА  Неллі Федорівна 1933ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський  р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан.   23.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      
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РОГАЛЬСЬКА Павлина Федорівна 
1903ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РОГАЛЬСЬКИЙ Єгор Федорович 1909ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РОГАЛЬСЬКИЙ Іван Єгорович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  12.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

РОГАЛЬСЬКИЙ Іван Іванович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РОГАЛЬСЬКИЙ Корній Федорович 
1925ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 04.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55  

РОГАЛЬСЬКИЙ Федір Єгорович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

РОГЛОВСЬКА Катерина Петрівна 1916ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-

нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

РОГЛОВСЬКА Регліна Іванівна 1882ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 09.10.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

РОГЛОВСЬКИЙ Йосиф Іванович 1908ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н  Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. Помер  07.08.49ׁр.   

РОГЛОВСЬКИЙ Леонід Йосифович 1936ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення у Сверд-
ловську обл., РРФСР. 03.12.55 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР від 05.04.55.    

РОДВАЛЬД Марта Едуардівна 1883ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 
23.07.51р.  

РОДЕ Ванда Йоганівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РОЗБАХ Альвіна Іванівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1944ׁр.  направлена на спецпоселення в  
Талди-Курганську обл., Казахстан. 05.02.56  зві-
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льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗБАХ Анна Іванівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в  
Талди-Курганську обл., Казахстан. 07.02.56  зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗБАХ Іван Васильович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1944ׁр.  направлений на спецпоселення в  
Талди-Курганську обл., Казахстан. 05.02.56  зві-
льнений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗБАХ Іван Іванович 1937ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлений на спецпоселення в  
Талди-Курганську обл., Казахстан. 05.02.56  зві-
льнений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗБАХ Кароліна Іванівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в  
Талди-Курганську обл., Казахстан. 18.02.56  зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗБАХ Ніна Іванівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в  Та-
лди-Курганську обл., Казахстан. 23.01.56  звіль-
нена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РОЗЕНКО Анна Йосифівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Каменець-Подольська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РОЗЕНКО Григорій Григорович 1927ׁр.  
народження. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. Помер 22.08.53ׁр.    

РОЗЕНКО Лідія Яківна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 04.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РОЗЕНКОВА Онисія Івавнівна 1919ׁр.  
народження. Народилася:  Дніпропетровська 
обл. Проживала: кол. Краснолуцький р-н  Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 06.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

РОЗЕНФЕЛЬД Альберт Федорович 1920ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан.  02.02.56  звільнений на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РОЗЕНФЕЛЬД Альвін Беніамінович 
1918ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан.  02.02.56  
звільнений на підставі  наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

РОЗЕНФЕЛЬД Григорій Германович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1950ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
16.03.56  звільнений на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РОЗЕНФЕЛЬД Єлизавета Германівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

РОЗЕНФЕЛЬД Лілія Андріївна 1913ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
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СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  04.06.56  
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗЕНФЕЛЬД Марія Беніамінівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 24.05.56  зві-
льнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЗЕНФЕЛЬД Марта Іванівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

РОЗЕНФЕЛЬД Яків Германович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1947ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.03.56  звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РОЗЕНФЕЛЬД Яків Германович 1930 р. 
народження.  Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення у Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

РОЗЕНФЕЛЬД Федір Карлович 1890ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56  звільнений на 
підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РОЗЕНФЕЛЬД-ТІДЕ Гільда Беніамінів-
на 1924ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56  
звільнена на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.      

РОЖКО Зента Карлівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 

Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

РОЛЛЕР Альма Адольфівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 01.02.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РОМАН Артур Августович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

РОМАН Євгенія Устинівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Житомирі. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

РОМАНОВ Борис Августович 1929ׁр.  
народження. Народився: кол. Волинський округ. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

РОММЕЛЬ Павло Готлібович 1920ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 09.01.56  на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
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меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

РОН Олександр Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 12.04.56  звіль-
нений на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РОО Ельза Фрідріхівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: кол. Успенський р-н  Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 20.03.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР від 16.12.55.     

РООТ Павло Густавович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Волинська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 02.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РОСС Ерна Іванівна 1922ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

РОССМАН Гільда Михайлівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Молдова. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кеме-
ровську обл., РРФСР. 27.12.55 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.     

РОТМАН Мета Густавівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 20.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РОТМІЛЛЕР Іван Андрійович 1914ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: кол. Ровеньківський  р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
06.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 

від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

РОТТ Микола Андрійович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Первомайсь-
ку Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. 10.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

РУДКОВСЬКА Юлія Францівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: кол. Катеринославська 
губ. Проживала: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Акмолінськ, Казах-
стан. 17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР від 16.12.55.     

РУДКОВСЬКИЙ Валентин Михайлович 
1899ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський  р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
12.01.56  звільнений на підставі  наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

РУКС Ольга Юліусівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Волинська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 30.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

РУНГ Аделіна Карлівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Померла 17.03.54.  

РУНГ Аделя Карлівна 1883ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Луганську. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в м. Свердловськ, РРФСР. 09.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

РУНГ Альбіна Рудольфівна 1934ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
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оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан.18.12.54 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

РУНГ Василь Якович 1929ׁр.  народжен-
ня.  Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Карагандинсь-
ку обл., Казахстан.  25.01.56  звільнений на під-
ставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РУНГ Іван Якович 1931ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан.  26.01.56  звільнений на підставі  на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РУНГ Марія Іванівна 1892ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Маріуполі. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан.  09.02.56  звільнена на підставі  нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РУНГ Марія Іванівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала в м. Луганську. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан. 
17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.     

РУНГ Міля Яківна 1937ׁр.  народження.  
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан.  09.02.56  звільнена на підставі  
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

РУНГ Рудольф Йоганнович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Миколаєві. Проживав у 
м. Луганську.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Акмолінськ, 
Казахстан. 17.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РУНГ Федір Федорович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в м. Свердловськ, РРФСР. 
09.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

РУНГ Яків Данилович 1889ׁр.  народжен-
ня. Народився в м. Маріуполі Донецької обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Помер 18.02.50ׁр.   

РУПП Людвіг Антонович 1924ׁр.  наро-
дження.  Народився: м. Маріуполь Донецької 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в  
Свердловську обл., РРФСР. 21.01.56  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

РУППЕРТ Берта Готлібівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 05.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

РУППЕРТ Евальд Готлібович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 05.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

РУППЕРТ Лілія Готлібівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 05.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

РУППЕРТ Костянтин Готлібович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Акмолінськ, Казахстан. Помер 27.09.52ׁр.   
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РУППЕРТ Раїса Яківна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 05.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

РУПС Євген Еммануїлович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан.  21.02.56  
звільнений на підставі  наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

РУТЕР Гертруда Володимирівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

РУТЕР Маргарита Володимирівна 
1931ׁр.  народження.  Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

РУТЕР Ольга Людвігівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

РУТТЕР Антоніна Яківна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: м. Горлівка Донецької обл. 
Проживала в м. Лисичанську Луганської обл.   
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Алма-Атинську обл., Казах-
стан. 06.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

РУТТЕР Едуард Фрідріхович 1909ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав у 
м. Лисичанську Луганської обл.  Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в Північноказахстанську обл. , Казахстан. 
06.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601від 16.12.55.      

РУФ Артур Густавович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

РУФ Віктор Густавович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Лисичансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 20.03.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
CАБЛОВСЬКА Ірина Гугівна 1936ׁр.  на-

родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 16.05.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

САБЛОВСЬКА Марія Яківна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. 18.11.42 Особливою нарадою 
при НКВС СРСР засуджена до 10ׁр.  позбавлен-
ня волі за антирадянську агітацію. Після відбут-
тя строку покарання залишена на спецпоселення 
в Карагандинській обл., Казахстан. 24.05.56 зві-
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льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

САБЛОВСЬКА Ольга Яківна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

САБЛОВСЬКИЙ Володимир Федорович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н  Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

САБЛОВСЬКИЙ Гельмут Гугович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н  Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 24.05.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

САБЛОВСЬКИЙ Фрідріх Іванович 
1907ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н  Луганської обл. «Трійкою»  
НКВС по Донецькій обл. 23.11.37 засуджений до 
10ׁр.  позбавлення волі. У 1947ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Казахстан, як особа німець-
кої національності. 03.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

САВРИКОВА Елеонора Християнівна 
1902ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Маріупольська обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 14.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

САДОВСЬКА Мейта Іванівна 1925ׁр.  
народження.Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 07.02.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР №ׁ0601 від 13.12.55.   

САДОВСЬКА Ольга Іванівна 1916ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-

товську обл., РРФСР. 06.02.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР №ׁ0601 від 13.12.55.  

САЙБ-ПОПП Гульда Іванівна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

САЙБЕЛЬ Віктор  Єгорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав у м. Алчевську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

САЙБЕЛЬ Віолетта Федорівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала у м. Ал-
чевську Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан.  Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

САЙБЕЛЬ Єгор Єгорович 1898ׁр.  наро-
дження. Народився: Республіка Німців Поволжя. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

САЙБЕЛЬ Марія Василівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Полтавська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Звільнена на 
підставі заключення УМВС Північноказахстан-
ської обл. від 11.02.54.   

САЙБЕЛЬ-ГАНЗВІНА Марія Борисівна 
1923ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
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10.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

САРТИСОН Георгій Філіппович 1919ׁр.  
народження. Народився: Чернігівська обл. Про-
живав: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. Помер 
16.04.51.   

СЕВОСТЬЯНОВ-БРОД Карл Карлович 
1918ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 04.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЕНТІН Василь Якович 1882ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Помер 30.01.52.  

СЕЛЕНТІНА Анна Андріївна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Латвія. Проживала в м. 
Алчевську  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

СЕЛЛЕР Амалія Антонівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н. Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Анна Антонівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Анна  Антонівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тавричеська губ. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-

селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Венделін Антонович 1922ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Мобілізований  у тру-
дармію і  направлений в Свердловську обл., 
РРФСР. У 1943ׁр.  згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 31.04.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Євгенія Іванівна 1887ׁр.  наро-
дження.  Народилася: кол. Тавричеська губ. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
06.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Єлизавета Антонівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

СЕЛЛЕР Клара Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Клара Піюсівна 1935р. наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Леонід Йосифович 1915ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. У 1941ׁр.  мобілізований  
у трудармію і  направлений в Свердловську обл., 
РРФСР.  Згідно з  рішенням уряду в 1948ׁр. нап-
равлений на спецпоселення в Семипалатинську 
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обл., Казахстан. 17.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Павлина Антонівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕЛЛЕР Піюс Іванович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЕМЕНИШИНА Іда Фрідріхівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 06.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

СЕНЬКІН Генріх Якович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Алчевську 
Луганської обл. У січні 1943ׁр.  був вигнаний до 
Німеччини. У 1945ׁр.  репатрійований і  згідно з 
рішенням уряду направлений на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 30.08.54 звільне-
ний на підставі вказівки МВС СРСР.   

СЕНЬКІН Мартель Якович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Харкові. У 1945ׁр.  згід-
но з рішенням уряду після репатріації направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 30.08.54  звільнений на підставі Дирек-
тиви НКВС №ׁ181 від 01.10.45р.   

СЕНЬКІНА Олена Яківна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Харкові. У 1946ׁр.  згі-
дно рішенням уряду після репатріації направле-
на на спец поселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 15.09.54  звільнена на підставі Директи-
ви НКВС №ׁ181 від 01.10.45р  

СЕНЬКІНА Ольга Карлівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Польща. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 

№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

СЕРГЕЄНКО Пелагея Петрівна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський р-н. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СЄМЄЧКІНА Ніна Францівна  1899ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

СЄРЕНЬКА Тамара Федорівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лу-
ганську.  Згідно з  Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41   напра-
влена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 20.08.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

СИРОВА Ельфріда Данилівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Караганду, Казахстан. 04.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СИСОВА Євгенія Федорівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Красний Луч Луган-
ської обл. Згідно з  Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  напра-
влена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 06.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СІДЛЕЦЬКА-КІЗНЕР Марія Еммануїлі-
вна 1925ׁр.  народженння. Народилася  і прожи-
вала в м. Стаханові Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

СІХВАРДТ Георгій Георгійович 1918ׁр.  
народження. Народився: Краснодарський край, 
РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно з По-
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становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

СКИБОВСЬКА Анна Тимофіївна 1900ׁр.  
народження. Народилася: кол. Петроковська губ.  
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СКИБОВСЬКА Лідія Петрівна 1923ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з  Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41   направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

СКИБОВСЬКИЙ Андрій Якович 1907ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 28.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СКИБОВСЬКИЙ Олег Петрович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: м. Луганськ. 
Згідно з  Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41   направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

СКИБОВСЬКИЙ Петро Якович 1889ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з  Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41   направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

СКЛЯРЕНКО Аграфена Юхимівна 
1896ׁр.  народження. Народилася і проживала: 

Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1944ׁр.  направлена на спецпоселення в Новоси-
бірську обл., РРФСР, як член сім’ї  «фольксдой-
че». 20.03.56 звільнена на підставі вказівки МВС 
СРСР №ׁ15/2-9628 від 06.03.54    

СКЛЯРЕНКО Анна Іванівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1944ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР, як член сім’ї «фольксдойче». 20.03.56 
звільнена на підставі вказівки МВС СРСР 
№ׁ15/2-9628 від 06.03.54    

СКЛЯРЕНКО Варвара Іванівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1944ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР, як член сім’ї «фольксдойче». 20.03.56 
звільнена на підставі вказівки МВС СРСР 
№ׁ15/2-9628 від 06.03.54    

СКЛЯРОВА Олена Єгорівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Талди-Курганську обл., Казахстан. 23.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

СКОБІНА Анна Генріхівна 1891ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. Померла 06.09.49ׁр.   

СКОРИЙ Віталій Васильович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Новосибірську обл., РРФСР. 
23.03.53 звільнений на підставі розпорядження 
МВБ СРСР №ׁ9/3-12707 від 12.03.53.  

СКОРНО Густав Густавович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Згідно з Указом ПВР СРСР від 
23.08.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

СКОРНО Густав Карлович 1895ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
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комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

СКОРНО Елла Петрівна 1887ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тавричеська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

СКОРНО Лідія Карлівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася:  кол. Кримська обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41  направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 08.03.55 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ00597 від 16.07.54.  

СКОРНО Лінда Густавівна 1924ׁр.  наро-
дження.  Народився: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

СКОРНО Олена Карлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

СКРИПНИКОВА Катерина Петрівна 
1898ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

СЛАДКОВ Олександр Федорович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. 
Лисичанську  Луганської обл.  Згідно з Постано-

вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 18.11.54  
звільнений на підставі заключення УМВС по Пі-
внічноказахстанській обл., Казахстан.  

СЛАДКОВА Отілія Карлівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 17.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

СОЛОВЙОВА Інна Яківна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала в м. Сватове Луган-
ської обл. У серпні 1945ׁр.  репатрійована з Ні-
меччини. Згідно з директивою НКВС СРСР 
№ׁ181 від 11.10.45 направлена на спецпоселення 
в Комі АРСР, РРФСР. 24.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

СОСКОВ Іван Андрійович 1899ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1944ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Новосибірську обл., РРФСР, як член сім’ї  «фо-
льксдойче». 20.05.56 звільнений на підставі вка-
зівки МВС СРСР  від 30.04.54    

СОХА Віктор Дем'янович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 29.05.56 звільнений на 
підставі вказівки МВС СРСР №ׁ1511-13316 від 
30.03.54.  

СПЕШИЛОВА Леонтіна Петрівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

СПИРІНА Гільда Федорівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням 
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уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Померла 02.09.52.  

СТАРОДУБЕЦЬ-КАЗЕМИР Ніна Іванів-
на 1919ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 04.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

СТАРЧЕНКО-ЛАНГЕ Марія Іванівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Лозно-Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

СТЕШЕНКО Агафія Нефедівна 1902ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

СТІЛЬ Марія Германівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СТРУВЕ Ернест Ернестович 1906ׁр.  на-
родження. Народився в м. Москва, РРФСР. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в Свер-
дловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

СУКОВСЬКА Фріда Іванівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СУКОВСЬКИЙ Володимир Іванович 
1914ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н  Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

СУХАН Володимир Матвійович 1928ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СУХАН Катерина Давидівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

СУХАН Микола Матвійович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

СУХАНОВА Лідія Йосифівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 28.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

СУХАРЕВСЬКА-ХІЛЬМАНОВА Фріда 
Яківна 1922ׁр.  народження. Народилася: Запо-
різька обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

СУХАРЕВСЬКИЙ Йосиф Павлович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Станично-Луганський р-н Луганської обл. Згідно 
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з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 04.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

      
 
 
 
 
 
 

Т 
ТАБЕРТ Олександр Іванович 1927ׁр.  на-

родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТАБЕРТ Віктор Іванович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ТАБЕРТ Лідія Єфремівна 1908р. наро-
дження. Народилася: кол. Сталінська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТАБЕРТ Марта Мартинівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 

26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   

ТАБІАС Юлія Йосифівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Німеччина. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Олександр Олександрович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ТАБЛЕР Андрій Адольфович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан. 20.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Альма Альбертівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Берта Адольфівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Вікторія Адольфівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
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мецької національності. 25.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Велій Омелянович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Єлизавета Іванівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Карагандинську обл., Казахстан. 20.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ТАБЛЕР Омелян Омелянович 1924ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан, як особа німецької національності. 
08.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Ірма Адольфівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в м. 
Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ТАБЛЕР Кароліна Андріївна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Ланда Юліївна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-

молінську обл., Казахстан. 04.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Ліна Альбертівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Башкирська АРСР. Прожи-
вала: Антрацитівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Марта Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Моніка Олександрівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Микола Омелянович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Микола Павлович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Ольга Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
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лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Фріда Павлівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Христина Єгорівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Елла Андріївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Елла Яківна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 06.01.56 звільнена на підставі 
Указу ПВР СРСР №ׁ129/23 від 13.12.55 і наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАБЛЕР Еріка Альбертівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл , Казахстан. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Ерна Яківна 1926ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Яків Якович 1890ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в  Акмолінську 
обл , Казахстан. 15.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ТАБЛЕР Яків Якович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в  Акмолінську 
обл , Казахстан. В 1956ׁр.  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ТАЙХЕРТ Антон Августович 1923ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: кол. Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ТАЙХЕРТ Олена Августівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: кол. Олександрівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ТАЙХЕРТ Карл Августович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТАЙХЕРТ Лідія Августівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАЙХЕРТ Ольга Августівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в кол. Молотовську обл., РРФСР. 16.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      

ТАЙХЕРТ Роман Андрійович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТАРАНУХА Віра Готлібівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ТАРАНУХА Євген Тихонович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ТАРАСЕВИЧ-ВОЛЬФ Роза Федорівна 
1922ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-

го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в кол. Молотовсь-
ку обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

ТАРАСЕНКО Анна Адольфівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Народи-
лася і проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТАУВЕРТ Альберт Мартинович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТАУВЕРТ Устина Корніївна 1896ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ТАУВЕРТ Юліс Мартинович 1926ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТАУДРІХ Марія Християнівна 1904ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 01.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.       

ТЕВС-В’ЮНОВА Альма Омелянівна 
1920ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: кол. Олександрівський р-н Лу-
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ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ТЕКЕРЛІК-ШТЕЙНФЕЛЬД Ольга Мар-
тинівна 1914ׁр.  народження. Народилася: кол. 
Сталінська обл. Проживала: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 26.01.56 звільнена на підставі 
Постанови Ради Міністрів №ׁ1963-1052с від 
24.11.55 і наказу МВС СРСР №ׁ0580 від 
02.12.55.  

ТЕРЗЕМАН Леонід Сергійович 1924ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТЕТЕРЮКОВА Ольга Григорівна 
1911ׁр.  народження. Народилася: кол. Маріу-
польська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55    

ТЕЦЛАВ Марія Кіндратівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТІДЕ-РОЗЕНФЕЛЬД Гільда Беніамінів-
на 1924ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 16.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТІДІ Артур Рейнгольдович 1931ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: Лозно -Олексан-

дрівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнений на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ТІЛЬКЕ Блондина Олександрівна 
1924ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в кол. Молотовську обл., РРФСР. 21.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ТІЛЬКЕ Густав Олександрович 1920ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТІЛЬКЕ Отто Олександрович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТІСІН Йосиф Мартинович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ТІСІН Мартин Мартинович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Краснолуць-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

ТІСІН Мартин Петрович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТІСІН Петро Мартинович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ТІСІНА Лідія Федотівна 1918ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ТІСІНА Марія Йосифівна 1931р. наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ТІСІНА Роза В’ячеславівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТІССЕН Антон Ісакович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Павлодарська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 01.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ТІЦ Єлизавета Іванівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 

спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ТІЦ Іван Іванович 1930ׁр.  народження. 
Народився: Дніпропетровська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 08.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ТІЦ Михайло Павлович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ТІЦ Микола Олександрович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав у м. Лисичан-
ську Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ТІЦ Павлина Федорівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ТІЦ Федір Іванович 1922ׁр.  народження. 
Народився: Дніпропетровська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Актюбінську 
обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   
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ТОБЛАС Руть Норбертівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Відень, Австрія. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ТОЛПЕНКО Фріда Федорівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 01.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТОМАС Альвіна Андріївна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 22.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ТОМАС Антоніна Іванівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 17.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТОМАС Василь Якович  1883ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 22.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТОМАС Іван Іванович 1904ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Сталінська обл. Проживав:  
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ТОМАС Лідія Федорівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Сталінська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 17.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТОМАС Феня Федорівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 
направлена на спецпоселення в  Акмолінську 
обл , Казахстан, як особа німецької національно-
сті. 13.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТОММ Бернгард Альбертович 1931ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ТОММ Віктор Федорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 01.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ТОММ Герберт Альбертович 1936ׁр.  на-
родження.  Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 04.11.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0180-55 у зв’язку 
з призовом  до армії.  

ТОММ Іда Фердінандівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ТОММ Ірмгарт Альбертович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
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направлений на спецпоселення в  Північноказах-
станську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТОММ Леонід Федорович 1924ׁр.  наро-
дження.  Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР, як особа німецької 
національності. 11.01.56 звільнений на підставі 
Указу ПВР СРСР від 13.12.55.  

ТОММ Лідія Рудольфівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР. 01.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ТОММ Лілі Альбертівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в  Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ТОРГОВИЧ Емілія Богданівна 1880ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Краснодоні Луганської обл.  Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Темір-Тау, Казахстан, як осо-
ба німецької національності. 13.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ТОЧИЛІНА Ірма Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан. 09.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ТРАВЕ Матильда Францівна 1904ׁр.  на-
родження. Народилася: Челябінська обл., 

РРФСР. Проживала: Донецька обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 13.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ТРАКСЕЛЬ Олександра Якимівна 
1906ׁр.  народження. Народилася проживала: 
Кримська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ТРАНТАУ Генріх Германович 1920ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ТРАНТАУ Герман Генріхович 1881ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Кок-
четавську обл., Казахстан. 08.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТРЕНКЕНШУ Анна Оттівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ТРЕНКЕНШУ Антон Антонович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан, як особа німецької наці-
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ональності. 01.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ТРЕНКЕНШУ Антон Йосипович 1907ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 01.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ТРЕНКЕНШУ Іван Антонович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлений на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 01.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ТРЕНКЕНШУ Іван Іванович 1910ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  був мобілізо-
ваний у трудармію і направлений в Свердловсь-
ку обл., РРФСР. У 1948ׁр.  демобілізований і на-
правлений на спецпоселення в  Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТРЕНКЕНШУ Йосиф Йосифович 1910ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ТРЕНКЕНШУ Леонтій Іванович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТРЕНКЕНШУ Марія Іванівна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в  Се-

мипалатинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТРЕНКЕНШУ Марія Францівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 01.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ТРЕНКЕНШУ Матильда Йосифівна 
1915ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Семипалатинську обл., Казахстан. 17.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ТРЕНЦ Олександр Адамович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав у м. Ровеньки  
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в  Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ТРЕНЦ Анна Філіппівна 1882ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тельманський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 24.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ТРЕНЦ Іван Адамович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Ровеньки Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в  Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 04.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0180 від 05.04.55.  

ТРЕНЦ Клара Іванівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Тельманський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 24.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ТРІНКЕНШУ Емма Федорівна 1918ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
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нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в  Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТРІНЦ Берта Карлівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТРІНЦ Катерина Августівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТРІНЦ Катерина Томасівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан . 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТРІНЦ Марія Карлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТРІНЦ Марія Християнівна 1917ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ТРІНЦ Яків Карпович 1937ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл.  Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-

ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТРІНЦ-КРІГЕР Клавдія Адамівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у 
1941ׁр.  направлена на спец поселення в Комі 
АРСР, РРФСР. 15.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТРІППЕЛЬ Єгор Михайлович 1891ׁр.  
народження. Народився: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в  Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ТРІППЕЛЬ Катерина Данилівна 1900ׁр.  
народження. Народилася: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ТРОКЕНБЕРГ Іван Федорович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТРОКЕНБЕРГ Федір Фрідріхович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ТРОКЕНБЕРГ Яків Федорович 1930ׁр.  
народження.  Народився і проживав: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
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палатинську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ТРОПМАН Катерина Андріївна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в  Семипалатинську обл., Казахстан. 21.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ТРОПМАН Соломія Іванівна 1884ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Семи-
палатинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТРУДАРУНГ Євген Едуардович 1930ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Кок-
четавську обл., Казахстан. 01.01.56 звільнений 
на підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ТРУДЕРУНГ Роман Едуардович 1929ׁр.  
народження. Народився: Волинська обл. Прожи-
вав: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 20.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТУРГУНОВА-УРАНКЕР Клара Іванівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в кол. Молотовську обл., РРФСР. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ТУРЧИНА-ШТЕЙНІНГЕР Іра Яківна 
1932ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Попаснянський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР, як особа німецької національності. 

19.01.56 звільнена на підставі Указу ПВР СРСР  
від 13.12.55.  

ТУТОВА Ольга Олександрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл , Казахстан. 12.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ТУХЕЛЬ Іван Іванович 1928ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 01.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТУХЕЛЬ Ірина Родіонівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 01.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТУХОЛЬКЕ Август Вільгельмович 
1924ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ТУХОЛЬКЕ Ольга Вільгельмівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ТУХОЛЬКЕ Павлина Андріївна 1879ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл.  Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ТУШЕР Анатолій Якович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл.  
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 07.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ТУШЕР Варвара Йосипівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 07.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТУШЕР Марія Яківна 1935ׁр.  народжен-
ня.  Народилася і проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ТЮПІНА Фріда Християнівна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ста-
лінська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан, як особа німецької національності. 
17.01.56 звільнена на підставі Указу ПВР СРСР 
№ׁ129-33 від 13.12.55.  

     
 
 
 
 
 
 

У 
УВАРОВА-КАРСТЕНЬ Гільда Юліусів-

на 1927ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

УЛАЄВА Марія Давидівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Антрацитівський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 15.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

УЛЬРІХ Адольф Філіппович 1933ׁр.  на-
родження. Народився: Черкаська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Анна Іванівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
ганду, Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Анна Кіндратівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Кара-
ганду, Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Валентина Філіппівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Ельвіра Євгеніївна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

УЛЬРІХ Еммануїл Валентинович 1920ׁр.  
народження. Народився: кол. Іванівський р-н 
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Луганської обл. Проживав: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію і направле-
ний у Свердловську обл., РРФСР. У березні 
1942ׁр.  демобілізований і направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
31.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Жорж Філіппович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Іван Кіндратович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Кара-
ганду, Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Іван Олександрович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Ірма Андріївна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан.  Померла 
17.01.52.  

УЛЬРІХ Катерина Валентинівна 1902ׁр.  
народження. Народилася: Черкаська обл. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Катерина Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Катерина Філіппівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала:  кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  07.02.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

УЛЬРІХ Марія Олександрівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Рове-
ньки Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в Караган-
ду, Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Марія Йосифівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Караганду, Казахстан. 08.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Марія Філіппівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 05.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Михайло Філіппович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав:  кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55   

УЛЬРІХ Олександр Філіппович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав:  кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.   направлений на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 02.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

УЛЬРІХ Роза Олександрівна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

УЛЬРІХ Філіпп Іванович 1900ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений у Свердловську обл., 
РРФСР. Помер 04.02.52ׁр.    

УЛЬРІХ Франц Адамович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в Свер-
дловську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

УЛЬРІХ-ВОТЧЕЛЬ Марія Іванівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Караганду, Казахстан. 02.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

УЛЬРІХ-ПОДОЛЯНОВА Поліна Філіпі-
вна 1927ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

УНРУ Віктор Давидович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

УНРУ Ерна Давидівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

УНРУ Марія Іванівна 1913ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Запорізька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-

правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 23.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

УНРУ Петро Іванович 1910ׁр.  народжен-
ня. Народився: Запорізька обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

УРАНКЕР-ТУРГУНОВА Клара Іванівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

УТЦ-БЕРЛЕЙН Ерна Яківна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл.   Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.   направлена на спецпоселення в Карага-
нду, Казахстан. 08.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

      
 
 
 
 
 

Ф 
ФАБЕР Адіна Іванівна 1930ׁр.  народжен-

ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  
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ФАБЕР Анна Іванівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ФАБЕР Арнольд Емільович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Краснолуцький р-н  Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 17.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАБЕР Берта Олександрівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Краснолуцький р-н  Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ФАБЕР-КРІГЕР Берта Іванівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФАБЕР Василь Васильович 1917ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Віктор Федорович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл. Ка-
захстан. 28.10.55 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0180-55 у зв’язку з призовом до 
армії.   

ФАБЕР Вальдемар Вальдемарович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав:  
кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ФАБЕР Вальдемар Іванович 1902ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ФАБЕР Емілія Олександрівна 1902ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл. Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Еріх Іванович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав:  Попаснянський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФАБЕР Олена Іванівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Омелян Олександрович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Попаснян-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
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чноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Іван Володимирович 1931ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Іван Іванович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 20.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Іван Іванович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Новоастраханський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФАБЕР Іда  Володимирівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ФАБЕР Лідія Олександрівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Микола Петрович 1927ׁр.  наро-
дження.  Народився і проживав:  Попаснянський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  16.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ФАБЕР Ніна Іванівна 1938ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала:  Попаснянський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. Звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАБЕР Павло Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Попаснянський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Роберт Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новоастраханський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл. Казах-
стан. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФАБЕР Тамара Омелянівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н  Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 01.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАБЕР Федора Іванівна 1899ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала:  кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФАБЕР Христина Іванівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: Катеринославська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФАБЕР Христина Іванівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФАЙБЕР Анна Еммануїлівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАЙБЕР Іван Лаврентійович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в 
Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФАЙФЕР Катерина Еммануїлівна 
1932ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н  Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАЙФЕР Марія Людвігівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФАЙФЕР Роза Петрівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н  Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ФАЛЄЄВА Леоніда Юліусівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФАЛЬД Марія Кіндратівна 1886ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФАЛЬД Юстина Мартинівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФАЛЬКЕНБЕРГ Беата Райнгольдівна 
1920ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Житомирська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ФАЛЬКЕНШТЕЙН Іда Карлівна 1908ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ли-
сичанський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  
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ФАСТ Андрій Андрійович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Новоайдарський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений  
на спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан. 
31.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАСТ Берта Іванівна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФАСТ Віра Генріхівна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н  Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 01.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАСТ Генріх Петрович 1904ׁр.  наро-
дження. Народився: кол.Таганрозька обл., 
РРФСР. Проживав: кол. Іванівський р-н  Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Кіровську обл., 
РРФСР. 20.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАСТ Герман Карлович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФАСТ Лілія Християнівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 23.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФАСТ Наталія Генріхівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н  
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-

го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФАСТ Фріда Годфрідівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФАТЕР-КАРСТЕН Ольга Яківна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЕДОРОВА Валентина Арнольдівна 
1929ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФЕЙН Альберт Костянтинович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Новоас-
траханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФЕЙН Бернгардт Миколайович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Новоас-
траханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  
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ФЕЙН Елі Іванівна 1930ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФЕЙН Ельвіра Іванівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФЕЙН Єлизавета Андріївна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФЕЙН Карл Костянтинович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новоаст-
раханський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан. 14.01.56 
звільнений на підставі Указу ПВР СРСР від 
13.12.55ׁр.    

ФЕЙН Фріда Іванівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФЕЙН-КУКОННЕН Євгенія Кіндратів-
на 1911ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: кол. Новоастраханський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 

Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЕЙСТ Емма Яківна 1920ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Олександрівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФЕЙСТ Христина Християнівна 1891ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Карагандинську обл., Казахстан. 06.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФЕЙФЛЕР Лінда Християнівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ФЕЛЬ Мінна Августівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФОЛЬБЕР Василь Іванович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФЕЛЬБЕР Марія Іванівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
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товську обл., РРФСР. 10.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55ׁр.   

ФЕЛЬЗЕР Катерина Йосифівна 1891ׁр.  
народження. Народилася в м. Петербург, 
РРФСР. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЕЛЬЗЕР Зінаїда Карлівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Харкові. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФЕНГЕР Інго Гербертович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Адольф Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФЕРБЕР Валентина Олександрівна 
1937ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан.13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФЕРБЕР Генріх Кіндратович 1884ׁр.  на-
родження. Народився: Харківська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою РНК 

СРСР від 12.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Алма-Атинську обл., Казахстан. Помер 
28.10.50ׁр.      

ФЕРБЕР Емма Єгорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: кол. Новосвітлівський  р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення у м. Караганду, Ка-
захстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФЕРБЕР Ерна Єгорівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживала: кол. Новосвітлівський  р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення у  м. Караганду, Ка-
захстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФЕРБЕР Іван Іванович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФЕРБЕР Іван Іванович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФЕРБЕР Іра Федорівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської р-н. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан.  19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Лідія Андріївна 1905ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
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стан. 23.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ФЕРБЕР Лідія Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФЕРБЕР Лідія Олександрівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Лук’ян Єгорович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Марія Єгорівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Олександр Андрійович 1914ׁр.  
народження. Народився: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений у 
трудармію. В 1943ׁр.  згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ФЕРБЕР Олександр Іванович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 

обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Олена Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. Померла 19.11.54ׁр.     

ФЕРБЕР Ольга Кіндратівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
06.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ФЕРБЕР Омелян Єгорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЕРБЕР Яків Єгорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Ровенківський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1944ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Новосибірську обл., РРФСР. 
03.01.56 звільнений на підставі Указу ПВР СРСР 
від 13.12.55.   

ФЕРБЕР-АЛЕКСЄЄВА Ольга Єгорівна 
1926ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФЕРБЕР, ВОНА Ж КАФТАН Ольга Лео-
нгардівна 1908ׁр.  народження. Народилася: 
Новоайдарський р-н Луганської обл.  Проживала 
у м. Ровеньки Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ФЕРЛЕ Володимир Фрідріхович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Сватове 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ФЕТТЕР Артур Самійлович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЕТТЕР Герберт Якович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Проживав у м. Луганську. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений  на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ФЕТТЕР Гільда Яківна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.     

ФЕТТЕР Емілія Корнилівна 1882ׁр.  на-
родження. Народилася: Чернігівська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФЕТЦ Емма Іванівна 1885ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Катеринославська губ. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЕРЛЕ Гільда Фрідріхівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФЕРЛЕ Ерна Іванівна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Київська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФЕРЛЕ Мейта Фрідріхівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала у м. Сватове 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ФЕТТЕР Августіна Яківна 1892ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ФЕТТЕР Альма Августівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЕТТЕР Амалія Християнівна 1901ׁр.  
народження. Народилася: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФЕТТЕР Ерна Августівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Волинськ. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. Померла  
21.11.50ׁр.   

ФЕТТЕР Ніна Яківна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
16.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ФЕТТЕР Теодор Августович 1923ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 18.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ФЕТТЕР Федір Самійлович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав:  кол. Олексан-
дрівський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ФЕФЛЕР Християн Георгійович 1883ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФІГА-ПІГАЛЄВА Катерина Петрівна 
1910ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФІЛАНД Ольга Омелянівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФІЛЕНБЕРГ Герта Іванівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФІЛЕНБЕРГ Евальд Ернстович 1937ׁр.  
народження. Народився: Станично- Луганський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФІЛЕНБЕРГ Райнгольд Ернстович 
1934ׁр.  народження. Народився: Станично- Лу-
ганський р-н Луганської обл. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФІЛІПП Адоліна Самійлівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФІЛІПП Іван Давидович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФІЛІПП Ліна Іванівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІЛОНОВА Єлизавета Антонівна 
1924ׁр.  народження.  Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 зві-
льнена на підставі Указу ПВР СРСР №ׁ0601 від 
13.12.55.      

ФІЛЬМАН Антоніна Вільгельмівна 
1936ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФІЛЬМАН Еміліна Вільгельмівна 
1928ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІЛЬЦ-МІЛЛЕР Лідія Генріхівна 
1896ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. Померла 14.02.53ׁр.   

ФІНЛЯНД Артур Беніамінович 1924ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  мобілізований у трудармію. Згідно з По-

становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 31.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ФІТЕРЕР Вероніка Яківна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 01.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФІТЕРЕР Микола Миколайович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.03.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ФІТЕРЕР Яків Миколайович 1904ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 01.03.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ФІТЦ Амалія Карлівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 06.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІТЦ Андрій Карлович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
29.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІТЦ Андрій Теодорович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
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ської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІТЦ Андрій Якович 1910ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 09.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФІТЦ Аніта Гербертівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФІТЦ Берта Едуардівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 23.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІТЦ Варвара Карлівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл.  Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФІТЦ Готліб Петрович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 

25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІТЦ Едуард Едуардович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 14.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ФІТЦ Елла Андріївна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФІТЦ Елла Едуардівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. 14.01.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ФІТЦ Еміль Володимирович 1933ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІТЦ Еріх Едуардович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений  на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан. 
14.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ФІТЦ Лідія Андріївна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
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меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФІТЦ Ольга Олександрівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 14.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІТЦ Юзефіна Яківна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФІТЦ-ФІЦ Марія Павлівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Олексан-
дрівський  р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 01.03.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФІХТЕЛЬ Валентина Костянтинівна 
1938ׁр.  народження. Народилася і проживала:  
кол. Олександрівський  р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
13.09.54 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
від 16.07.54.      

ФІХТЕЛЬ Клара Лук’янівна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Лугансь-
ку. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
13.09.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІХТЕЛЬ Лідія Карлівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Луганську. Проживала: 
кол. Олександрівський  р-н Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на 

спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІХТЕЛЬ Лідія Костянтинівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Олек-
сандрівський  р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ698 від 21.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФІХТЕЛЬ Поліна Лук’янівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Олекса-
ндрівський  р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФІХТЕЛЬ Роза Іванівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський  р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІХТНЕР Освальд Вільгельмович 
1922ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ФІЦ Альвіна Володимирівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 02.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Аманда Вільгельмівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася: Мінська обл., Білорусь. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  
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ФІЦ Берта Артемівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ФІЦ Віра Карлівна 1925ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Володимир Карлович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІЦ Володимир Теодорович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІЦ Володимир Якович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Успенський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
14.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      .  

ФІЦ Полина Федорівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 18.01.56 

звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 .   

ФІЦ Гаррі Едуардович 1936ׁр.  народжен-
ня. Народився: Донецька обл. Проживав: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 28.10.55 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0180-55.   

ФІЦ Герміна Федорівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ФІЦ Емалія Андріївна 1903ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 20.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Емілія Данилівна 1885ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Кокчетавську обл., 
Казахстан.  Померла 03.02.55.  

ФІЦ Єлизавета Ертманівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ФІЦ Зельма Данилівна 1926ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 25.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  
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ФІЦ Зельма Райнгольдівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 27.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.       

ФІЦ Зінаїда Яківна 1923ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан. 20.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Іван Іванович 1907ׁр.  народження. 
Народився: Ростовська обл., РРФСР.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФІЦ Іван Іванович 1937ׁр.  народження. 
Народився: Свердловський р-н Луганської обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ФІЦ Катерина Арсентіївна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Краснодонсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 10.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ФІЦ Карл Петрович 1920ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Краснолуцький р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
Казахстан. 24.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ФІЦ Кароліна Павлівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 

на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІЦ Карла Густавівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 05.03.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІЦ Лідія Артемівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Лідія Густавівна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІЦ Лідія Данилівна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою РНК СРСР 
від 28.04.36 направлена на спецпоселення  в Мо-
лотовську обл., РРФСР.  05.03.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФІЦ Марія Андріївна 1885ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 16.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФІЦ Мейта Августівна 1912ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
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ську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФІЦ Наталія Артемівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІЦ Олександр Володимирович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ФІЦ Олександра Андріївна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 03.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ФІЦ Ольга Густавівна 1928ׁр.  народжен-
ня.  Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФІЦ Ольга Карлівна 1926ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. Померла 
25.11.50ׁр.   

ФІЦ Ольга Павлівна 1912ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1949ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 01.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Ольга Теодорівна 1907ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Карагандинську обл., Казахстан. 26.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФІЦ Ольга Яківна 1919ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Успенський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 16.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ФІЦ Раїса Яківна 1936ׁр.  народження. 
Народилася проживала: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена  на спецпоселення разом з батьками 
в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ Розаліна Густавівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.03.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІЦ Сусанна Іванівна 1906ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІЦ Яків Якович 1900ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 09.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       
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ФІЦ Яків Якович 1923ׁр.  народження. 
Народився: кол. Успенський р-н Луганської обл. 
Проживав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФІЦ-БОРОННИКОВА Єлизавета Іванів-
на 1929ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ФІЦ-МІТЛЯЙДЕР Аїда Теодорівна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 28.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІЦ-МОЛЧАНОВА Лінда Валентинівна 
1924ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Запорізька обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан, як особа німецької національ-
ності. 12.04.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІШБУХ Георгій-Ергард Еймілович 
1926ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ко-
кчетавську обл., Казахстан. 02.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ФІШБУХ Герман Михайлович 1916ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФІШБУХ Емілія Давидівна 1882ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-

вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФІШБУХ Емма Генріхівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Пензенська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФІШБУХ Ергард Емільович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську  обл., Казахстан. 12.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ФІШБУХ Маргарита Емілівна 1930ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: Жито-
мирська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлена  на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІШБУХ Ріхард Михайлович 1922ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФІШБУХ Роман Романович 1921ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений  на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФІШЕР Володимир Володимирович 
1928ׁр.  народження. Народився: кол. Меліто-
польська обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
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поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ФІШЕР Володимир Георгійович 1906ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФІШЕР Ельза Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ФІШЕР Ерна Андріївна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІШЕР Катерина Іванівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ФІШЕР Іван Іванович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. Помер 13.07.52  

ФІШЕР Лея Августівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 

з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФІШЕР Маргарита Францівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 04.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФІШЕР Марія Михайлівна 1879ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 15.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФІШЕР Меланія Едуардівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Воронеж, РРФСР. 
Проживала в м. Попасна Луганської обл. Згідно 
з Директивою НКВС від 11.10.45 репатрійована 
з Німеччини. 21.09.45 направлена на спецпосе-
лення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ФІШЕР Микола Андрійович 1911ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ФІШЕР Микола Миколайович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ФЛЕЙШАУР Едуард Федорович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Караганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ФЛЕЙШАУР Емілія Мартинівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: кол. Люксембурзький 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл.  
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в м. Акмолінськ, Казахстан, як 
особа німецької національності. 30.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФЛЕЙШАУЕР Кароліна Яківна 1912ׁр.  
народження. Народилася: кол. Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЛЕЙШАУЕР Лідія Василівна 1908ׁр.  
народження. Народилася проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФЛЕЙШАУЕР Ліна Карлівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФЛЕЙШАУЕР Микола Петрович 1913ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 

№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФЛЕЙШГАУЕР Іван Мартинович 
1917ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФЛЕЙШГАУЕР Марія Фрідріхівна 
1887ׁр.  народження. Народилася в м. Ровеньки 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФЛЕЙШГАУЕР Федір Федорович 
1915ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФЛЕММЕР Віктор Юрійович 1917ׁр.  на-
родження. Народився в м. Харкові. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 05.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФЛЕММЕР Тамара Юріївна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася в м. Харкові. Проживала: 
Краснодонський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 05.03.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ФЛІШЕУР Олена Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  533

кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ФЛЮГ Альвіна Беніамінівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Андрій Іванович 1877ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Мелітопольська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФЛЮГ Андрій Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Артур Іванович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.01.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Галина Федорівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 24.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-

ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Марина Федорівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 05.03.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Матильда Яківна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Отто Іванович 1930ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. У лютому 1956ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Рудольф Федорович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Сара Іванівна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Саратовська обл., РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. На підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФЛЮГ Улита Іванівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 27.01.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФЛЮГ Федір Андрійович 1911ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФОГЕЛЬЗАН Ніна Василівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася і проживла: кол. Новосві-
тлівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬ Віра Оттівна 1904ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬ Гаррій  Гербертович 1927ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬ Ірина Гербертівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФОГЕЛЬ Лідія Олексіївна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-

ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ФОГЕЛЬ Олена Карлівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬ Теодор Гербертович 1929ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬЗАН Василь Михайлович 
1913ׁр.  народження.  Народився і проживав: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФОГЕЛЬЗАН Гільда Олександрівна 
1936ׁр.  народження. Народилася проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. У люто-
му 1956ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФОГЕЛЬЗАН Ельза Августівна 1913ׁр.  
народження. Народилася проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.02.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  
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ФОГЕЛЬЗАН Родіон Олександрович 
1929ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. У лютому 1956ׁр.  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬЗАНГ Адольф Михайлович 
1899ׁр.  народження. Народився: Донецька обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
У 1941ׁр.  мобілізований у трудармію. У 1944ׁр.  
згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 06.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ФОГЕЛЬЗАНГ Ерна Адольфівна 1927ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.   

ФОГЕЛЬЗАНГ Лідія Карлівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФОГЕЛЬЗАНГ Матильда Карлівна 
1921ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФОГЕЛЬЗЕНГ Альбіна Іванівна 1906ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФОГЕЛЬЗОН Емма Федорівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФОГЕЛЬЗОН Ліна Федорівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 03.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФОМЕНКО Катерина Олександрівна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФОРСТ Ернст Антонович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. У 1942ׁр.  мобілізований у 
трудармію і направлений в м. Челябінськ, 
РРФСР. У 1950ׁр.  згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
узятий  на облік як спецпоселенець.  23.01.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.    

ФОРСТ Йосиф Йосифович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ФОРСТ Марія Іванівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 15.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАДЧУК Еріх Олександрович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 536 
 

обл. Згідно з Директивою НКВС СРСР від 
11.10.41 після репатріації з Німеччини 03.10.45 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнений на підставі вказівки 
МВС СРСР від 30.04.54.   

ФРАДЧУК Марта Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРАЙ Цитта Християнівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРАЙГАНК Едуард Емільович 1912ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРАЙМУНТ Велім Августович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Житомирсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 01.03.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФРАНГ Катерина Євгенівна 1930 р наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНГ Емілія Євгенівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНГ Єлизавета Йосифівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНГ Лаврентій Еммануїлович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФРАНК Альбіна Яківна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55   

ФРАНК Варвара Лаврентіївна 1900ׁр.  
народження. Народилася: Полтавська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ФРАНК Герберт Юліусович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Київська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
24.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФРАНК Дем’ян Юліусович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Лозно-Оле-
ксандрівський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. 20.02.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.       

ФРАНК Емма Яківна 1917ׁр.  народжен-
ня.  Народилася: Одеська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
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РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРАНК Євгенія Євгенівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНК Ольга Йосифівна 1922ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРАНК Петро Йосифович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ФРАНК Регіна Християнівна 1899ׁр.  на-
родження.  Народилася: Одеська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. На підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРАНК-ЛЕВІНА Анна Яківна 1919ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  Карагандинську обл., 
Казахстан. 15.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФРАНЦ Агата Іванівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-

ку обл., Казахстан. 14.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Андрій Якович 1913ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. У вересні 1941ׁр.  мо-
білізований в трудармію і направлений у Сверд-
ловську обл., РРФСР. У 1946ׁр.  згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 14.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Віра Яківна 1896ׁр.  народження. 
Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Прожива-
ла: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
01.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ФРАНЦ Володимир Іванович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав:  кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФРАНЦ Володимир Філіппович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.12.55 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0180-55.  

ФРАНЦ Гергард Гергардович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Схід-
ноказахстанську обл., Казахстан. 09.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ФРАНЦ Герман Якович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.02.56 звільнений 
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на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФРАНЦ Іван Кіндратович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФРАНЦ Катерина Кіндратівна 1936ׁр.  
народження. Народилася: Свердловський р-н 
Луганської обл. Проживала:  кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Катерина Федорівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Кіндрат Іванович 1888ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Лідія Андріївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 04.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Марія Андріївна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1949ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 03.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФРАНЦ Марія Кіндратівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Ніна Андріївна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Раїса Яківна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР.  
31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Розалія Василівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР.  
16.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Семен Кіндратович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРАНЦ Софія Юріївна 1873ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФРАНЦ Тереза Філіппівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ФРЕЗЕ Валентин Федорович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФРЕЗЕ Павлина Яківна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Люксембурзька обл., 
Грузія. Проживала: Луганська обл.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 09.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ФРЕЙ Елля Готлібівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 06.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ФРЕЙ Еріх Юліусович 1922ׁр.  народжен-
ня. Народився: Дніпропетровська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 03.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ФРЕЙГАНГ Анна Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 у 
1945ׁр.  взята на облік спецпоселення за місцем 
проживання. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 знята з обліку спецпо-
селення.   

ФРЕЙГАНГ Зельма Карлівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. Померла 25.12.54ׁр.   

ФРЕЙГАНГ Лінда Адольфівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ФРЕЙГАНГ Отто Адольфович 1927ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ФРЕЙЗЕР Карл Петрович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФРЕЙЛІХ Єлизавета Юліусівна 1929ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФРЕЙТАГ Генріх Федорович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1942ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 06.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФРЕЙТАГ Йосиф Федорович 1934ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 17.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ФРЕЙТАГ Лотта Карлівна 1891ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
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кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 21.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 та Указу ПВР СРСР від 13.12.55.   

ФРЕЙШЕР Володимир Остапович 
1932ׁр.  народження. Народився: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в  Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ФРЕЙШЕР Олександра Самійлівна 
1894ׁр.  народження. Народилася: кол. Катери-
нославська губ. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ФРЕЛІХ Альвіна Християнівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Се-
мипалатинськ, Казахстан. 10.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ФРЕЛІХ Артур Християнович 1931ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ФРЕЛІХ Рафаїл Християнович 1935ׁр.  
народження. Народився: Свердловський р-н Лу-
ганської обл.  Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ФРЕЛІХ Роза Яківна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Одеська обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ФРЕЛІХ Християн Рафаїлович 1902ׁр.  
народження. Народився в м. Ростов-на-Дону, 
РРФСР. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ФРЕШЕР Адольф Іванович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Лисичанську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в  Північноказах-
станську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ФРЕШЕР Аліда Оттівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Донецька обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
01.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 та Указу ПВР СРСР від 
13.12.55.  

ФРЕШЕР Віра Іванівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР.  01.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ФРЕШЕР Емілія Еммануїлівна 1903ׁр.  
народження. Народилася: кол. Тавричеська губ. 
Проживала: кол. Олександрівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
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тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 18.01.56ׁр.  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФРІДРІХ Іван Мартинович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 08.02.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ Карл Мартинович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 04.01.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ Ліза Мартинівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 08.02.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ Мартин Мартинович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 06.02.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ Михайло Готлібович 1912ׁр.  
народження. Народився в м. Біла Церква Київсь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ Павлина Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 08.02.56ׁр.  на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ Юстина Мартинівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 08.02.56ׁр.  на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ФРІДРІХ-КАТ Ольга Іванівна 1914ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл.  Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФРІЗЕ Клавдія Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в  Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ФРІЗЕН Берта Яківна 1925ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Ровеньківсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  13.02.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ФРІЗЕН Гергард Гергардович 1911ׁр.  
народження. Народився: Північнокавказький 
край, РРФСР. Проживав: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду мобілі-
зований у трудармію, після цього на підставі По-
станови Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРІЗЕН Яків Петрович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився: Кримська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР.  02.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ФРІЛІХ Боніфація Іванівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Комі АРСР, РРФСР. 29.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ФРІШЕР Павлина Єгорівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Херсонська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла  
26.02.51ׁр.   

ФРОСТ Антон Антонович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 20.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ФРОСТ Беата Петрівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 29.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРОСТ Євгенія Іванівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Катеринославська губ. 
Проживала:  кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-

стан. 23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРОСТ Марія Августівна 1878ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРОСТ Матильда Федорівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРОСТ Модеста Петрівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФРОСТ Олександр Якович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФРОСТ Петро Петрович 1925р. наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ФРОСТ Роза Йосифівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  
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ФРОСТ Роза Петрівна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 12.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ФУГЕЛЬЗАНГ Марія Федорівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 07.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФУГЕНЗАНГ Альберт Карлович 1923ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ФУГЕНЗАНГ Емма Степанівна 1890ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФУКС Алла Павлівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Алчевську Луганської обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.07.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ФУКС Амільта Гербертівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФУКС Анна Семенівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Алчевську Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-

новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ФУКС Артем Гербертович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  11.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ФУКС Георгій  Федорович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Алчевську 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 20.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ФУКС Герберт Карлович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 12.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ФУКС Гергард Арнольдович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ФУКС Давид Якович 1918ׁр.  народжен-
ня. Народився: Саратовська обл., РРФСР. Про-
живав: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ФУКС Ельфріда Гербертівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Волинський округ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ФУКС Еріх Карлович 1926ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ФУКС Ерна Михайлівна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Волинська губ. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ФУКС Іда Федорівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Алчевську Луганської обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ФУКС Іда Францівна 1904ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Волинська губ. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ФУКС Ірма Гербертівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.    

ФУКС Олександр Федорович 1936ׁр.  на-
родження. Народився в м. Алчевську Луганської 

обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 28.10.55 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0180-55 у зв’язку з призовом до армії.   

ФУКС Павло Георгійович 1908ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Алчевську Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФУКС Рейнгардт Карлович 1920ׁр.  на-
родження.  Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 09.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ФУКС Фріда Арнольдівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ФУКС-РЕНЦ Раїса Арнольдівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ФУКС-ШМУНК Лідія Карлівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ФУНК Єлизавета Іванівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Старобільський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Комі АРСР, РРФСР. 15.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55  

ФУРМАН Аліца Данилівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ФУРМАН Альвіна Іванівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: Миколаївська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ФУРМАН Анна Давидівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 25.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ФУРМАН Віктор Родіонович 1931ׁр.  на-
родження. Народився: Попаснянський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в  Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ФУРМАН Ліна Родіонівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Попаснянський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Північноказахстанську обл., Казах-

стан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ФУРМАН-НЕЙМАН Ольга Данилівна 
1921ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Кокчетав, Казахстан. 14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

      
 
 
 
 
 
 
 

Х 
ХАРЧЕНКО Фріда Августівна 1913ׁр.  

народження. Народилася: Ставропольський 
край, РРФСР. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 13.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ХІЛЬМАНОВА- СУХАРЕВСЬКА  Фріда 
Яківна 1922ׁр.  народження. Народилася: Запо-
різька обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ХОРУЖА Анна Митрофанівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
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Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ХУДАЙБЕРЧЕНОВА-БЕЗЗАБАВА Оле-
на Іванівна 1923ׁр.  народження. Народилася: 
Ростовська обл., РРФСР. Проживала в м. Луган-
ську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 03.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Ц 
ЦАНДЕР Віллі Родіонович 1936ׁр.  наро-

дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 22.10.55 звільнений у 
зв’язку з призовом до Радянської Армії.   

ЦАНДЕР Ерна Рудольфівна 1932ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного  комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
31.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ЦАНДЕР Марія Василівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-

ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЦАФТ Еріх Данилович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Кокчетавську 
обл., Казахстан. 20.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЦАФТ Ірма Альбертівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного  
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦАФТ Ядвіга Альбертівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Київська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦАХЕР Готліб Іванович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Краснодарський край, 
РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Східноказахстанську обл., Казахстан. 
30.12.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЦВЕЙНІГЕР Олена Андріївна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан, як особа 
німецької національності. 28.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦЕЙ Іван Федорович 1907ׁр.  народжен-
ня. Народився: Запорізька обл. Проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 26.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ЦЕЙ Яків Федорович 1923ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Ровеньківський 
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р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  27.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ЦЕЙЗЕР Катерина Іванівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Полтавська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного  комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
21.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦЕЙЗЕР Катерина Лавретіївна 1887ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР. 24.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙЗЕР Олександр Миколайович 
1921ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙЗЕР Олександр Олександрович 
1932ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан.  21.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦЕЙЗЕР Роза Миколаївна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦЕЙС Віллі Оттович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився: Ростовська обл., РРФСР. Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного  комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
22.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦЕЙС Флора Оттівна 1921ׁр.  народжен-
ня.  Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл.  Згі-
дно з Постановою Державного  комітету оборо-
ни СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕЙС Фріда Фрідріхівна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Таврічеська губ. Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл.  Згі-
дно з Постановою Державного  комітету оборо-
ни СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ЦЕЙС-ЯКОБ Іда Оттівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  03.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙТЕР Аделія Іванівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  05.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ЦЕЙТЕР Аліса Карлівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Лисичанс-
ку Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 25.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЦЕЙТЕР Валентина Августівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лиси-
чанску Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена разом с батьками на спец-
поселення в  Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності. 13.01.56 звіль-
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нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЦЕЙТЕР Віктор Августович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол.Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення 
в  Карагандинську обл., Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 13.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦЕЙТЕР Віктор Християнович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 26.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЦЕЙТЕР Віллі Лоренцович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  27.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ЦЕЙТЕР Віра Карлівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  05.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙТЕР Емілія Карлівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  28.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙТЕР Емма Християнівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Катеринославська 
губ. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан.  
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЦЕЙТЕР Іда Іванівна 1894ׁр.  народжен-
ня.  Народилася і проживала: кол. Лисичанський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 13.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦЕЙТЕР Іда Лаврентіївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Лисичан-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан.  17.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙТЕР Марта Фрідріхівна 1910ׁр.  на-
родження.  Народилася і проживала: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 16.01.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦЕЙТЕР Олександр Олександрович 
1926ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Лисичанський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений  на спецпосе-
лення в  м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 25.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦЕЙТЕР Олена Пилипівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  27.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЦЕЙТЕР Рудольф Християнович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Лиси-
чанський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений  на спецпоселення в 
Північноказахстанську обл., Казахстан.  16.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦЕЙТЛЕР Аліція Яківна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Баку, Азербайджан. 



Назвемо всіх поіменно 
 
 

  549

Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  03.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЦЕЙТЛЕР  Анна Вільгельмівна 1891ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Ал-
чевську Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  03.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ЦЕЙТЛЕР-ШИПУЛІНА Елля Яківна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Алчевську Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в кол. 
Молотовську обл., РРФСР.  03.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ЦЕЛЛЕР Віра Яківна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан.  22.02.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕЛЛЕР Марія Федорівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Донецька обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 20.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЦЕЛЛЕР Роман Едуардович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного  
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан.  21.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕЛЛЕР Фріда Едуардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕЛЛЕР Яків Якович 1928ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан.  21.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕЛЬБЕЛЬ Йосиф Васильович 1899ׁр.  
народження. Народився: Башкирія. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.   направлений  на спецпоселення в  м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності.  Помер 21.09.55.   

ЦЕЛЬБЕЛЬ Лариса Йосифівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного  комітету 
оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 направлена на 
спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 05.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР від 16.07.54.  

ЦЕЛЬБЕЛЬ Марія Никифорівна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена  на спецпоселення в  м. Караганду, Ка-
захстан, як особа німецької національності. 
20.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦЕНЕР Адольберг Йоганнович 1929ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав у м. Попасна Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного  комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в  м. Караганду, Казахстан.  16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ЦЕНЕР Фрідолін Йоганнович 1931ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан.  20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ЦЕННЕР Віктор Євгенович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
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р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл., Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 28.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕННЕР Луіза Фрідріхівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного  комітету оборони СРСР №ׁ698 від 21.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан.  16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ЦЕНТНЕР Анна Миколаївна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного  комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕНТНЕР Варвара Яківна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  03.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ЦЕНТНЕР Георгій Миколайович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: Алчевський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     

ЦЕНТНЕР Гільда Олександрівна 1915ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного  комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
29.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕНТНЕР Катерина Андріївна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  20.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕНТНЕР Маргарита Християнівна 
1915ׁр.  народження. Народилася: Одеська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕНТНЕР Марія Романівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася: Херсонська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ЦЕНТНЕР Матильда Антонівна 1881ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан.  26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ЦЕНТНЕР Матильда Християнівна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Миколаївська 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР.  03.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ЦЕНТНЕР Ольга Едуардівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Миколаївська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  03.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ЦЕНТНЕР Роза Адамівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  08.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ЦЕНТНЕР Франц Християнович 1909ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  20.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ЦЕНТНЕР Яків Християнович 1916ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан.  29.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ЦЕРНІКЕЛЬ Аделія Петрівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного  комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання  

ЦЕРФ Володимир Еммануїлович 1928ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл.  
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  27.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ЦЕРФ Регіна Петрівна 1904ׁр.  народжен-
ня.  Народилася: Запорізька обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл.  Згідно з 
Постановою Державного  комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
19.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ЦЕХ Ольга Адольфівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан.  30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 

обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЦИБАРТ Антон Федорович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан.  28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ЦИБАРТ Володимир Федорович 1935ׁр.  
народження.  Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан.  
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЦИБАРТ Іван Федорович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан.  28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЦИБАРТ Катерина Іванівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Херсонська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. Померла 
18.10.51р.   

ЦИБАРТ Лідія Федорівна 1925ׁр.  наро-
дження.  Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  
м. Караганду, Казахстан, як особа німецької на-
ціональності. 03.02.56 звільнена на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЦИБАРТ Яків Федорович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Станично-Луган-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
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національності. 03.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦИГАНОК Василиса Петрівна 1915ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан.  28.09.53 на 
підставі вказівки УМВС Північноказахстанської 
обл., Казахстан звільнена як особа української 
національності.  

ЦИЗМАН Адоліна Бергольдівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЦИЗМАН Оттілія Вільгельмівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 ЦИЗМАН Раїса  Бертгольдівна 1933ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 ЦИЛЬКЕ Артур Захарович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Лозно-Олександрівський р-н Луганської 
обл.  Згідно з Постановою Державного  комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЦИЛЬКЕ Віра Федорівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена  
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан, як 
особа німецької національності. 11.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

ЦИЛЬКЕ Ергард Адольфович 1923ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЦИЛЬКЕ Матильда Фрідріхівна 1873ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  
Кокчетавську обл., Казахстан, як особа німець-
кої національності. 12.12.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ЦИЛЬКЕ Роберт Райнгольдович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: Житомирсь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного  комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направ-
лений  на спецпоселення в  Кокчетавську обл., 
Казахстан, як особа німецької національності. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЦИЛЬКЕ Роман Фрідріхович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл.  Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ЦИМЕР Еммануїл Еммануїлович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
гандинську обл., Казахстан. Помер 05.06.1949        

ЦИМЕРМАН Анна Михайлівна 1928ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ЦИМЕРМАН Антоніна Августівна 
1888ׁр.  народження. Народилася в м. Лугансь-
ку. Проживала: Луганська обл. Згідно з Постано-
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вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 07.01.56 зві-
льнена на підставі вказівки МВС СРСР від 
29.12.53.      

ЦИМЕРМАН Емілія Михайлівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ЦИМЕРМАН Любов Августівна 1893ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 07.01.56 звіль-
нена на підставі вказівки МВС СРСР  від 
29.12.53.      

ЦИМЕРМАН Марія Михайлівна 1934ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан.  12.03.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

ЦИМЕРМАН Роза Михайлівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ЦИММЕР Адіна Августівна-Густавівна 
1928ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпо-
селення в  м. Караганду, Казахстан, як особа ні-
мецької національності. 13.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 ЦИММЕР Віллі Карлович 1901ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. Помер 30.06.1955.       

ЦИММЕР Володимир Густавович 
1926ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Успенський р-н Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлений  на спецпосе-
лення в  м. Караганду, Казахстан, як особа німе-
цької національності. 20.03.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 ЦИММЕР Герміна Готлібівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЦИММЕР Густав Якович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

ЦИММЕР Едвін Густавович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

ЦИММЕР Кароліна Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 13.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55   

ЦИММЕР Лариса Валентинівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Запорізь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влена  на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан, як особа німецької національності. 12.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55  

ЦИММЕР Любов Готлібівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
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лінську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

ЦИММЕР Марія Готлібівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЦИММЕР Меланія Яківна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 12.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55   

ЦИММЕР Наталія Федорівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена  на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 30.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55    

ЦИММЕР Отто Августович 1930ׁр.  на-
родження.  Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений  на спецпоселення в  м. 
Караганду, Казахстан, як особа німецької націо-
нальності. 01.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

 ЦИММЕР Петро Петрович 1898ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
17.06.55 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ86 від 10.05.55. 

 ЦИММЕРЛІНГ Генріх Вільгельмович 
1910ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЦИММЕРЛІНГ Єлизавета Яківна 
1925ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного  комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 19.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЦИММЕРЛІНГ Іван Генріхович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЦИММЕРЛІНГ Карл Вільгельмович 
1916ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного  комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЦИММЕРЛІНГ Ольга Християнівна 
1918ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного  комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЦИММЕРМАН Ельза Омелянівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
обл. Проживала: Марківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного  комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена  
на спецпоселення в  Кокчетавську обл., Казах-
стан, як особа німецької національності. 20.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЦИММЕРМІНГ Яків Васильович 1920ׁр.  
народження.  Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЦИНК Ольга Іванівна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЦИРІН Леонтій Пилипович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. В жовтні 1955ׁр.  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР від 
05.04.55 у зв’язку з призовом до армії.  

ЦОКОЛ Андрій Андрійович 1925ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

ЦОКОЛ Едвін Антонович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55. 

ЦОКОЛ Павлина Іванівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 11.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

ЦОКОЛОВ Андрій Карлович 1925ׁр.  на-
родження. Народився в м. Брянську, РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 

МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЦОКОЛЬ Марта Федорівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

ЦОКОЛЬ Фрідріга Іванівна 1906 р. наро-
дження. Народилася: кол. Сталінська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 18.05.1951ׁр.   

ЦОКОЛЬ Яків Андрійович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  був мобілізований у трудармію в Сверд-
ловську обл., РРФСР.В 1942ׁр.  демобілізований. 
Згідно з Постановою Державного  комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 14.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55. 

ЦОКОЛЬ Яків Якович 1931ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го  комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55  

     
      
 
 
 
 
 

Ч 
ЧЕНЗЕ Андрій Юлійович 1926ׁр.  наро-

дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
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чноказахстанську обл., Казахстан. 23.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЧЕНЗЕ Григорий Юліанович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новоград-
Волинська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ЧЕНЗЕ Ілля Юлійович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 08.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ЧЕНЗЕ Лідія Юліанівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Волинсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влена на спецпоселення в  Карагандинську обл., 
Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ЧЕНЗЕ Марта Емілівна 1882ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Волинсь-
ка обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  напра-
влена на спецпоселення в  Карагандинську обл., 
Казахстан. 24.01.56 звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ЧЕНЗЕ Микола Юліанович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЧЕНЗЕ Рейнгард Юліанович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55  без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ЧЕПАНСЬКИЙ Густав Федорович 
1904ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан.  Звільне-
ний на підставі розпорядження МВС СРСР від 
10.05.55.       

ЧЕПУРНОВА Марія Онисимівна 1871ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан, як 
член сім’ї особи німецької національності. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЧЕПУРНОВА Наталя Петрівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Осиновськогорський 
р-н. Проживала:  Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан, як член сім’ї особи німецької національно-
сті. 03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЧЕРНОУС Лідія Федорівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Олександрів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЧЕРНЯВСЬКА Пелагея Мойсеївна 
1892ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан, як член сім’ї особи 
німецької національності. 05.01.48 звільнена на 
підставі заключення МВС СРСР від 05.01.48.  

ЧОРНА Віра Федорівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан.  Звільнена на підставі вказівки 
МВС СРСР від 22.04.54.  
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ЧОРНИЙ Володимир Семенович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: Краснодон-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан.  20.05.54 звільнений на під-
ставі вказівки МВС СРСР від 22.04.54.  

ЧОРНОБРИВКО Зінаїда Федорівна 
1933ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Кремінне Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Пів-
нічноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЧИЖОВА Ліна Генріхівна 1908ׁр.  наро-
дження.  Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан.  Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ЧИНЗЕ Міліта Едмундівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  Караганду, Казахстан. 
20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ЧИСТЯКОВА Альвіна Карлівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ЧУМАК Тетяна Григорівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1945ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  Алма-Атинську обл., 
Казахстан, як член сім’ї особи німецької націо-
нальності. Померла 05.09.1952ׁр.   

ЧУРИЛОВА Ольга Вільгельмівна 
1923ׁр.  народження. Народилася: Київська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-

поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЧУБА-РЕЙЗВІХ Марія Лук’янівна 
1905ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Карагандинську обл., Казахстан, як 
особа німецької національності.  Звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

   
 
 
 
 
 
 
 

Ш 
ШААФ Віктор Едуардович 1923ׁр.  наро-

дження. Народився в м. Миколаїв. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ШААФ Єва Рафаїлівна 1907ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Одеська обл. Проживала: Сверд-
ловський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. Померла 
15.10.54.     

ШААФ Леонід Матвійович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Ростові-на-Дону, 
РРФСР. Проживав: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 19.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШААФ-ШРЕЙДЕР Лідія Олександрівна 
1931ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
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кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 19.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ШАЄР Ельза Вільгельмівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ШАКЕНБЕРГ Катерина Павлівна 
1908ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новоастраханський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

ШАЛЬ Альма Еммануїлівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

ШАЛЬ Емма Еммануїлівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ШАЛЬ Лілія Яківна 1916ׁр.  народження. 
Народилася: Донецька обл. Проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ШАЛЬ Фріда Яківна 1924ׁр.  народження. 
Народилася: Донецька обл. Проживала в м. Лу-
ганську. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ШАЛЬ-БЛАТНЕР Ірма Еммануїлівна 
1934ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кустанайську обл., Казахстан. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

ШАМЕЙ Берта Олександрівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: кол. Люксембурзька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 21.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ШАМЕЙ Броніслав Евальтович 1934ׁр.  
народження. Народився: Кримська АРСР. Про-
живав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
15.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШАМЕЙ Евальд  Карлович 1909ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ШАМЗОН Альфред  Георгійович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Красний 
Луч Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
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1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в м. Ка-
раганду, Казахстан, як особа німецької націона-
льності. 01.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ШАМЗОН Вікторія Георгіївна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала у м. Крас-
ний Луч Луганської обл. Згідно з рішенням уря-
ду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в 
м.Караганду, Казахстан, як особа німецької наці-
ональності. 15.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ШАМЗОН Юлія Георгіївна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася в Німеччині. Проживала у 
м. Красний Луч Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня  в м. Караганду, Казахстан, як особа німецької 
національності. 01.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ШАРДТ Ріта-Регіна Іванівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала в м. Стахано-
ві Луганської обл. Згідно з Указом ПВР СРСР 
від 12.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ШАРІНА Анастасія Олексіївна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Кіровська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШАРКАДІ Марія Карлівна 1892ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Москва, РРФСР. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ШАТЕРНИКОВА Енгеліна Володимирі-
вна 1927ׁр.  народження. Народилася і прожива-
ла в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в  Карага-
ндинську обл., Казахстан. Звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ШАТЕРНИКОВА Марія Яківна 1894ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. Звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ШАУБЕРТ Іван Іванович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав:  кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. У 1941ׁр.  був засу-
джений до 10ׁр.  позбавлення волі. У 1951ׁр.   
згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШАУБЕРТ Іван Федорович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 25.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ШАУБЕРТ Іляна Іванівна 1879ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ШАУЛЬСЬКА Марта Петрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Свердловський р-н 
Луганської обл. Проживала: Антрацитівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ШАФ Маркус Геронімович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ШАХНАЙДОВА Лідія Омелянівна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Житомирська 
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обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШАХОВА Олена Ларіонівна 1916ׁр.  на-
родження. Народилася: Попаснянський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. Померла 25.05.50.   

ШАЦ Вальтер Готлібович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Стахановський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШАЦ Емма Петрівна 1882ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Мелітопольська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 19.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ШВАБ Павлина Климентіївна 1910ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл.  Згідно з рі-
шенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в м. Караганду, Казахстан. Померла 
27.08.49 .       

ШВАБАУЕР Олександр Олександрович 
1920ׁр.  народження. Народився: Саратовська 
обл., РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Кемеровську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШВАГЕРІК Ольга Яківна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 

Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШВАГРІК Валентина Петрівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
03.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШВАГРІК Вільгельміна Іванівна 1879ׁр.  
народження. Народилася: кол. Катеринославська 
губ. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ШВАГРІК Володимир Петрович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАГРІК Емма Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШВАГРІК Марія Яківна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
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по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАГРІК Ольга Едуардівна 1920ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШВАГРІК Ольга Петрівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАГРІК Федір Петрович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАГРІК Фріда Романівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАЙЦЕР Анна Рафаїлівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: Миколаївська обл.  Про-
живала:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАЛЬ Олександр Теодорович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАЛЬ Петро Едуардович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Анна Петрівна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м.Ка-
раганду, Казахстан. 05.03.56 звільнена на підста-
ві  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШВАРЦ Артур Олександрович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.01.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСРвід 13.12.55.  

ШВАРЦ Грейта Леонтіївна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Емма Яківна 1926ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Еммануїл Борисович 1914ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Донецька обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. Звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       
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ШВАРЦ Емілія Іванівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Емілія Корніївна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала:  Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 23.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Зінаїда Олександрівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ШВАРЦ Іван Якович 1929ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 03.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Ірма Яківна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Катерина Кіндратівна 1880ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Кустанайську обл., 
Казахстан. 14.04.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Лідія Андріївна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 28.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Лідія Миколаївна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в  Акмо-
лінську обл., Казахстан. 29.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Марія Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 21.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Марія Кільянівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл.  Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Акмолінську 
обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШВАРЦ Марія Християнівна 1894р. на-
родження. Народилася: Миколаївська обл.  Про-
живала:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  06.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Маркус Борисович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ШВАРЦ Мейта Леонтіївна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШВАРЦ Микола Кир’янович 1916ׁр.  на-
родження. Народився: Миколаївська обл.  Про-
живав:  Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  19.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ Олександр Борисович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ШВАРЦ Олександр Іванович 1928ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 02.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Ольга Карлівна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШВАРЦ Раїса Іванівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася: Омська обл., РРФСР. У 
1945ׁр.  прибула з Німеччини по репатріації і згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Флорентина Християнівна 
1902ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Свердловський р-н 

Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВАРЦ Яків Іванович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 28.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШВАРЦ Яків Якович 1921ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  09.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВАРЦ-ШЕФЕР Берта Яківна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ШВАРЦАХ Євгеній Михайлович 1914ׁр.  
народження. Народився: Вінницька обл. Прожи-
вав: Новопсковський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду в 1942ׁр.  направлений на спе-
цпоселення в м. Караганду, Казахстан. 05.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ШВАРЦКОП Володимир Кіндратович 
1909ׁр.  народження. Народився і проживав у 
м.Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  12.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШВАРЦКОП Марія Семенівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала в м. Ал-
чевську Луганської обл.  Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  26.08.54ׁр.  звільнена на 
підставі вказівки МВС СРСР від 06.06.54.  



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 564 
 

ШВЕЙЦЕР Розіна Готлібівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. У 1945ׁр.  репатрі-
йована з Чехословаччини і  згідно з рішенням 
уряду  направлена на спецпоселення в Комі 
АРСР, РРФСР. У 1956ׁр.  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШВЕЙЦЕР-РЕДІХ Елла Андріївна 
1922ׁр.  народження. Народилася: Запорізька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШВОЛЬ Адоліна Андріївна 1897ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 18.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Альвіна Яківна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Анна Іванівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в  Акмолінську обл., 
Казахстан. 01.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШВОЛЬ Володимир Петрович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 09.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ШВОЛЬ Герліна Карлівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Катеринославська губ.  
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 

Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Евальд Теодорович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВОЛЬ Евальд Фрідріхович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ШВОЛЬ Едмунд Теодорович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШВОЛЬ Едуард Андрійович 1905ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ШВОЛЬ Ельза Яківна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Емілія Яківна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
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22.09.41 направлена на спецпоселення в Казах-
стан. 09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Ерна Яківна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Краснолуцький р-н Луган-
ської обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Казахстан. 23.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Марія Федорівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Марія Яківна 1900ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Наталія Петрівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Пауліна Федорівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШВОЛЬ Теодор Теодорович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м.Ка-
раганду, Казахстан. 14.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШВОЛЬ Федір Едуардович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі 

наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ШВОЛЬ Фріда Яківна 1936ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕВЧЕНКО Марія Антонівна 1914ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Новоай-
дарський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кок-
четавську обл., Казахстан, як член родини особи 
німецької національності. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ШЕДЕЛЬ Марія Федорівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Проживала 
в м. Луганську.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  Звільнена на підставі вказівки 
МВС СРСР №ׁ86 від 10.05.55.  

ШЕЙН Гарольд Едмундович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кара-
ганду, Казахстан. 20.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕЙН Лідія Генріхівна 1905ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕЙН Ніна Едмундівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 20.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕЙФЕЛЬ Ірина Миколаївна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
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07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕЙФЕЛЬ Микола Готлібович 1901ׁр.  
народження. Народився і проживав: Дніпропет-
ровська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 24.03.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕЙФЕЛЬ Микола Миколайович 
1928ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в м. Караганду, Казахстан. 24.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕЙФЕЛЬ Фріда Іванівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Башкирська 
АРСР, РРФСР. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 24.03.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕК Адам Якович 1931ׁр.  народження. 
Народився і проживав: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 24.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕК Василь Михайлович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ШЕК Гільда Михайлівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Кус-
танайську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ШЕК Георгій Кіндратович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-

ловську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ШЕК Катерина Філіппівна 1874ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Директивою НКВС СРСР від 11.10.45 направле-
на на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. Померла 13.03.55.       

ШЕК Катерина Філіппівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  Померла 03.12.53.  

ШЕК Кіндрат Валентинович 1910ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ШЕК Леонід Михайлович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав у 
м. Ровеньки Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.        

ШЕК Меланія Вільгельмівна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Талди-Курганську обл., Казахстан. 
27.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.     

ШЕК Михайло Михайлович 1902ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Челябінськ, РРФСР. 27.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.     
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ШЕК Філіпп Філіппович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ШЕЛЕНБЕРГ Анна Давидівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕЛЕНБЕРГ Катерина Адамівна 
1902ׁр.  народження. Народилася: Ростовська 
обл., РРФСР. Проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕЛЕРТ Володимир Олександрович 
1920ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: кол. Новоастраханський р-н Лу-
ганської обл. У1941ׁр.  мобілізований для робо-
ти в промисловості і направлений у Свердловсь-
ку обл., РРФСР. Переведений у Челябінську 
обл., РРФСР. У серпні 1948ׁр.  згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Якутську обл., РРФСР. 06.01.56 звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.      

ШЕЛЕРТ Гільма Олександрівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ШЕЛЕРТ Мета Яківна 1899ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕЛЕРТ Олександр Іванович 1890ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ШЕЛМ Гертруда Федорівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 04.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ШЕЛЬ Емма Едуардівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
20.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕЛЬ Яків Філіппович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 19.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШЕНБЕРГ Ельза Федорівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕНГОВА Анастасія Терентіївна 
1914ׁр.  народження. Народилася: Курська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 05.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕНГОВА Елла Андріївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
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кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕНГОВА Наталія Петрівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕНГОВА Ніна Павлівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 30.10.55 звільнена на 
підставі вказівки МВС СРСР від 21.10.55.    

ШЕНГОВА Олександра Павлівна 
1936ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 30.09.55 зві-
льнена на підставі вказівки МВС СРСР від 
02.09.55.    

ШЕНГОФ Анна Афанасіївна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕНГОФ Анна Павлівна 1887ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 20.05.55 звільнена на під-
ставі вказівки МВС СРСР від 10.05.55 і УВС 
Молотовської обл. від 12.05.55ׁр.    

ШЕНГОФ Володимир Федорович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 23.03.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕНГОФ Лариса Юліївна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.        

ШЕНГОФ Лідія Мартинівна 1911ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕНГОФ Марія Давидівна  Народилася: 
Донецька обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕНГОФ Михайло Федорович 1915ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.        

ШЕНГОФ Олена Іванівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.        

ШЕНГОФ Павло Павлович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. Звільне-
ний на підставі Постанови УМВС Молотовської 
обл. від 20.05.55ׁр.       

ШЕНГОФ Петро Федорович 1914ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
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ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.        

ШЕНГОФ Яків Якович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.        

ШЕНГОФ-ПИВОВАРОВА Віра Яківна 
1926ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР  від 07.10.42 направлена на спецпоселення  
в Комі АРСР, РРФСР. У 1956ׁр.  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕНЕБЕРГ Анна Яківна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 02.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШЕНЕБЕРГ Артур Фрідріхович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕНЕБЕРГ Ірма Яківна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
28.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕНЕБЕРГ Клара Яківна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 

з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Молотовську обл., РРФСР. 07.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕНЕБЕРГ Лілія Фрідріхівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 05.03.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.     

ШЕНЕБЕРГ Ольга Мартинівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНЕБЕРГ Ольга Яківна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕНЕБЕРГ Рената Іванівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Карагандинську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕНЕБЕРГ Абрам Іванович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 02.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНКНЕХТ Адоліна Едвінівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: кол. Алчевський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
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но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Адольф Володимирович 
1927ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 24.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.        

ШЕНКНЕХТ Альма Альбертівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ Андрій Юліусович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.        

ШЕНКНЕХТ Артур Васильович 1929ׁр.  
народження. Народився і проживав у м. Лугансь-
ку. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направле-
ний на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
11.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНКНЕХТ Артур Едуардович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ Артур Еммануїлович  На-
родився і проживав: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл.  Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кара-
гандинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕНКНЕХТ Ася Бернгардівна 1937ׁр.  
народження. Народилася: Станично-Луганський 
р-н Луганської обл.  Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШЕНКНЕХТ Беренгорд Васильович 
1906ׁр.  народження. Народився: Луганська обл. 
Проживав у м. Свердловську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Красноярський край, РРФСР. 
21.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНКНЕХТ Бертольд Едвінович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Вікторія Едвінівна 1934ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ Вільгельміна Карлівна 
1879ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
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Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 18.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ШЕНКНЕХТ Володимир Оттович 
1918ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.        

ШЕНКНЕХТ Герберт Данилович 1911ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.        

ШЕНКНЕХТ Еля Юліусівна 1938ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Емма Фердінандівна 
1910ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Еріка Юліусівна 1930ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 

без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ Іван Данилович 1915ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.        

ШЕНКНЕХТ Лео Бернгардович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Казахстан. 26.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕНКНЕХТ Лідія Оттівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 02.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.        

ШЕНКНЕХТ Ліна Андріївна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ Людмила Данилівна 
1919ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Марія Іванівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
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захстан. 18.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНКНЕХТ Марія Микитівна 1913ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 07.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Марія Федорівна 1897ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Марія Фрідріхівна 1913ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 18.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Микола Васильович 
1915ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 17.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Микола Едуардович 
1933ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ Ніна Густавівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Омську обл., РРФСР, а потім в Комі АРСР, 
РРФСР.  04.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Ніна Карлівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Ольга Афанасіївна 1901ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення  в Карага-
ндинську обл., Казахстан. 17.01.56 звільнена на 
підставі  Указу ПВР СРСР від 13.11.55 та наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕНКНЕХТ Ольга Василівна 1917ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ШЕНКНЕХТ Флорентина Андріївна 
1907ׁр.  народження. Народилася: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Північноказахстанську 
обл., Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ШЕНКНЕХТ Флорентина Фердінандів-
на 1871ׁр.  народження. Народилася: Донецька 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення  
в Молотовську обл., РРФСР.  Померла 11.02.54.     

ШЕНКНЕХТ Фріда Петрівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл.  Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 02.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ШЕНКНЕХТ Юзефіна Єгорівна 1878ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл.  Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
11.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШЕНКНЕХТ-ПОКИТЬКО Ера Григорі-
вна 1931ׁр.  народження. Народилася: кол.Ново-
світлівський р-н Луганської обл.  Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.   

ШЕНКНЯХТ Едуард Густавович 1905ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШЕНКНЯХТ Єлизавета Василівна 
1907ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Новосвітлівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШИНКНЕХТ Адоліна Теодорівна 1910ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл.  Проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 03.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ШЕНФЕЛЬД Олександр Михайлович 
1929ׁр.  народження. Народився і проживав у 
м.Ровеньки Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-
найську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНФЕЛЬД Михайло Михайлович 
1925ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Карагандинську обл., Казахстан. 07.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕНФЕЛЬД Раїса Іванівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 12.01.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕР Роза Францівна 1937ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з рішенням уряду у 1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
11.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕР Франц Георгійович 1906ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан. 20.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕРГЕР Християн Якович 1914ׁр.  на-
родження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. Звільнений на підставі розпоря-
дження МВС Свердловської обл., РРФСР, від 
11.06.55.        
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ШЕФЕР Агафія Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕФЕР Адам Карлович 1908ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Альберт Андрійович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
30.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Альфред Якович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Амалія Іванівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду направлена на спецпоселення в м. Карага-
нду, а потім в Акмолінську обл., Казахстан. 
20.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Анна Борисівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Анна Олександрівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Одеська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 20.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШЕФЕР Андрій  Андрійович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Саратовська 
обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду у 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан. 20.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Брігітта Петрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕФЕР Василь Васильович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н  Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 20.03.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Василь Давидович 1902ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл.  Проживав: 
кол. Олександрівський р-н  Луганської обл. Згід-
но з рішенням уряду у  1942ׁр.  направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
20.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Вікторіна Філіппівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
08.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Володимир Якович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно  з рішенням 
уряду у  1941 р направлений на спецпоселення в 
Карагандинську обл., Казахстан. 26.01.56 звіль-
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нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Герта Яківна 1926ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 09.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Гільда Андріївна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з  
рішенням уряду у 1941 р направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
12.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Готфрід Андрійович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Ельза Яківна 1923ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Емма Федорівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 02.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Ерна Іванівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШЕФЕР Ерна Філіппівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 

у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 05.03.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕФЕР Євген Петрович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
29.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕФЕР Єлизавета Мартинівна 1884ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
губ. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 07.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Єлизавета Яківна 1875ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан. 01.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕФЕР Зельма Андріївна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Іван Карлович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 22.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Іда Адамівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася в м. Красний Луч Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      
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ШЕФЕР Іда Еммануїлівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася: Північнокавказький край, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 22.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Іда Олександрівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала в 
м. Первомайську Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Ірма Андріївна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Йосиф Васильович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н  Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 20.03.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Йосиф Петрович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.01.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Катерина Францівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н  Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 05.03.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.    

ШЕФЕР Клара Яківна 1910ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол.Ровенецький округ. Прожи-

вала: кол. Іванівський р-н  Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Семипалатинську обл., Казахстан. 
02.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕФЕР Лео Петрович 1932ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Іванівський р-н  
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Леонід Філіппович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Свердловський р-н  Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ШЕФЕР Лідія Василівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Лідія Павлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 08.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕФЕР Лідія Федорівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан. 14.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕФЕР Лілія Оттівна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
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стан. 17.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕФЕР Лілія Яківна 1928ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан. 14.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕФЕР Лінора Василівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Магдалина Карлівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 11.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Марія Мартинівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Марія Павлівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕФЕР Микола Олександрович 1919ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ШЕФЕР Милиця Іванівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 

Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕФЕР Олександр Андрійович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 12.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Олександр Васильович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Олекса-
ндрівський р-н  Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в м. Караганду, Казахстан. 10.03.56 звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Олександр Давидович 1913ׁр.  
народження. Народився: Омська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Олександрівський р-н  Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
ний на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕФЕР Олександр Єгорович 1919ׁр.  на-
родження. Народився: Калмикія, РРФСР. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Олександр Олександрович 
1921ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ШЕФЕР Олександр Фрідріхович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
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стан. 03.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Олена Августівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕФЕР Олена Борисівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н  Лу-
ганської обл. Проживала: кол. Краснолуцький 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШЕФЕР Олексій Васильович 1928ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Олексан-
дрівський р-н  Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 03.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Олексій Павлович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н  Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м.Акмолінськ, Казахстан. 03.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШЕФЕР Павло Павлович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Краснолуцький р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
23.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕФЕР Петро Борисович 1923ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЕФЕР Петро Михайлович 1931ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав:  Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941 р направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Роза Адамівна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Красний Луч Лугансь-
кої обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 08.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШЕФЕР Розалія Антонівна 1888ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 08.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Розалія Йосипівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 26.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Петро Михайлович 1896ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав:  Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941 р направлений на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 03.06.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Петро Федорович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Алма-Ата, Казахстан. 
Проживав:  Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941 р направлений на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 02.03.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФЕР Федір Філіппович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Таганрог Ростовської 
обл., РРФСР. Проживав: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ШЕФЕР Яків Давидович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в  Карагандинську обл., Казах-
стан. 14.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕФЕР-ГЕНОВА Адоліна Давидівна 
1917ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШЕФЕР-ГУББЕ Клара Федорівна 
1927ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Олександрівський р-н  Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в  Акмолінську обл., Казахстан. 25.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.          

ШЕФЕР-МООР Євгенія Євгеніївна 
1933ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н  Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕФЛЕР Гуго Костянтинович 1908ׁр.  
народження. Народився в м. Луганську. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШЕФЛЕР  Лідія Миколаївна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  кол. Маріу-
польська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення Акмолінську обл., 
Казахстан. 09.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕФНЕР Адольф Якович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Куста-

найську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШЕФНЕР Антон Філіппович 1915ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШЕФНЕР Вільгельміна Олександрівна 
1921ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШЕФНЕР Катерина Іванівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕФНЕР Катерина Йосифівна 1935ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕФНЕР Клавдія Кіндратівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення Семипалатинську обл., 
Казахстан. 03.02.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕФНЕР Маргарита Йосифівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
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рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ШЕФНЕР Маркус Іванович 1924ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕФНЕР Олександр Іванович 1917ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЕФНЕР Флорентина Адамівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШЕФФЕР Валентина Яківна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл.  Згідно з рішенням 
уряду у  1941 р направлена на спецпоселення в 
м. Теміртау, Казахстан. 11.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШЕФФЕР Євгеній Еммануїлович 1914ׁр.  
народження. Народився в м. Міллерово, РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. Помер  26.08.51.  

ШЕФФЕР Євгенія Карлівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 29.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИКОВСЬКА Філомена Михайлівна 
1904ׁр.  народження. Народилася: Дніпропетров-
ська обл. Проживала: кол. Іванівський р-н  Лу-
ганської обл. Згідно з рішенням уряду у  1941 р 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 28.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИКОВСЬКИЙ Павло Павлович 
1937ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н  Луганської обл. Згідно з рішен-
ням уряду у  1941 р направлений на спецпосе-
лення в Акмолінську обл., Казахстан. 31.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИЛЕРТ Павлина Юстимівна 1890ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан.  Померла 
15.04.51.  

ШИЛЛЕР Григорій Сидорович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан. 20.03.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИЛЛЕР Йосиф Матвійович 1896ׁр.  на-
родження. Народився: Волинська обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Актюбінську 
обл., Казахстан. 29.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШИЛЛЕР Анастасія Андріївна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Орловська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
01.12.55 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИЛЬ Амалія Ісаківна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Донецька обл. 
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Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 19.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИЛЬ Артур Едуардович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився: Попаснянський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
13.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИЛЬ Георгій Фрідріхович 1901ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Донецька обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 19.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИЛЬ Готліб Едуардович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 23.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИЛЬ Іван Едуардович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 08.03.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИЛЬ Катерина Федорівна 1893ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 21.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШИЛЬКЕ Егон Робертович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав у м. Стаханові 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Кустанайську 
обл., Казахстан. 08.02.56 на підставі наказу МВС 

СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШИЛЬКЕ Гедвіге Робертівна 1933ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
09.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШИЛЬКЕ Гульді Людвігівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИЛЬКЕР Марта Християнівна 1886ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШИМАНСЬКА Лідія Фрідріхівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 23.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИМЕНК Август Фрідріхович 1936ׁр.  
народження. Народився: кол. Олександрівський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Кокчетавську обл., Казахстан. 
06.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШИМЕНК Альвіна Августівна 1890ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
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вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 06.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИМЕНК Ольга Фрідріхівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИМЕНК Петро Фрідріхович 1926ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИМПФ Олександр Федорович 1914ׁр.  
народження. Народився: Миколаївська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 14.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИНГОВ Адольф Петрович 1936ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ШИНГОВА Єлизавета Петрівна 1932ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
02.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШИНГОВА Марія Андріївна 1909ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 

Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
03.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШИНГОВА Ольга Яківна 1907ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШИНБЕРГ Роза Августівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: Херсонська обл. Прожи-
вала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду у  1941 р направлена на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан. 
25.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИПУЛІНА-ЦЕЙТЛЕР Елла Яківна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 03.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ШИРМАН Іван Якович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: Орджонікідзевський край, 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Актюбінську обл., Казахстан. 03.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ШИТІК Отілія Густавівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 14.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИТЦ Едуард Якович 1923ׁр.  народжен-
ня. Народився: Ростовська обл., РРФСР. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
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вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Актю-
бінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШИТЦ Іван Генріхович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 16.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШИТЦ Іван Якович 1921ׁр.  народження. 
Народився: Новоайдарський р-н Луганської обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИТЦ Іван Якович 1921ׁр.  народження. 
Народився: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШИТЦ Фрідріка Генріхівна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 23.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШИТЦ-РЕЙ Іда Іванівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 20.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИФЕР Адам Романович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Василь Васильович 1908ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Віктор Романович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 20.04.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Володимир Романович 1930ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Евальд Васильович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Матильда Федорівна 1909ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н  Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Роман Васильович 1931ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИФЕР Фріда Романівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИФЕР Христина Іванівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н  Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШИФНЕР Лідія Йосифівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Кустанайська обл., Казах-
стан. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШИЦ Іван Іванович 1919ׁр.  народження. 
Народився: Новоайдарський р-н Луганської обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИЦ Іван Іванович 1923ׁр.  народження. 
Народився: Новоайдарський р-н Луганської обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 16.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШИЦ Карл Християнович 1919ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-

внічноказахстанську обл., Казахстан. 27.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШИЦ Кароліна Християнівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШИЦ Катерина Леонгардівна 1895ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ново-
світлівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШИЦ Марія Яківна 1901ׁр.  народження. 
Народилася: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кокчетавську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ШИЦ Марта Християнівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШИЦ Микола Християнович 1933ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Пі-
внічноказахстанську обл., Казахстан. 28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.      
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ШИЦ Ольга Яківна 1923ׁр.  народження. 
Народилася: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШИЦ Ольга Яківна 1923ׁр.  народження. 
Народилася: Новоайдарський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ШИЦ Фрідріх Петрович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 23.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШИШОВ Микола Павлович 1920ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
05.07.52 звільнений на підставі Постанови Ради 
міністрів СРСР від 07.10.51.      

ШЛЕГЕЛЬ Гаррі Раймондович 1928ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 19.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЛЕГЕЛЬ Елла Романівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 21.02.54 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ00597-54.     

ШЛЕГЕЛЬ Лідія Карлівна 1903ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 19.02.54 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.     

ШЛЕЙФМАН Ерна Августівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШЛЕЙХЕЛЬ Ріхард Теодорович 1931ׁр.  
народження. Народився і проживав: Орджонікі-
дзевський край, РРФСР. Згідно з рішенням уря-
ду у  1941 р направлений на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан. 16.01.56 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШЛЕНДЕР Лідія Яківна 1890ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кокчетавську обл., Казахстан. 10.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ШЛЕНДЕР Рубін Артурович 1920ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШЛЕНДЕР Софія Артурівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Троїцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Кокчетавську обл., Казахстан. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     
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ШЛИКОВА Діна Вільгельмівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: кол. Волинська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ШЛІНК Тетяна Карлівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Кам’янець-Подільська 
обл. Проживала:  кол. Іванівський  р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направле-
на на спецпоселення в Карагандинську обл., Ка-
захстан. 20.01.54 звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.     

ШЛІХТЕН Ліна Андріївна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 01.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЛІХТЕН Олена Давидівна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 02.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШЛІХТІНГ Амалія Самуїлівна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Донецька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШЛІХТІНГ Павлина Фрідріхівна 1882ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 

СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШМАЛЬЦ Віктор Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.12.54 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597-54.      

ШМАЛЬЦ Володимир Никодимович 
1920ׁр.  народження. Народився: Одеська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 16.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШМАЛЬЦ Ельвіра Іванівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 24.11.54 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597-54.      

ШМАЛЬЦ Емілія Антонівна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ШМАЛЬЦ Єлизавета Георгіївна 1918ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМАЛЬЦ Іван Іванович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: кол. Ровеньківський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
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27.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМАЛЬЦ Іван Іванович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 31.01.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМАЛЬЦ Іван Михайлович 1904ׁр.  на-
родження. Народився: Миколаївська обл. Про-
живав:  Свердловський  р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМАЛЬЦ Йосиф Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав:  Луганської обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.      

ШМАЛЬЦ Катерина Іванівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 21.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.       

ШМАЛЬЦ Людмила Марківна 1911ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМАЛЬЦ Міна Олександрівна 1924ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШМАЛЬЦ Парпеда Леонтіївна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Миколаївська обл. 
Проживала:  Свердловський  р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМАЛЬЦ Шоластика Геогіївна 1894ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 21.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.        

ШМІДЕР Клара Андріївна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Абрам Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
24.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШМІДТ Адольф Антонович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 16.11.54 звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597-54.      

ШМІДТ Адольф Якович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 20.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМІДТ Андрій Лук’янович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 588 
 

Свердловську обл., РРФСР. 05.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШМІДТ Антон Андрійович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
19.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Валентин Карлович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Донецька обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
29.03.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМІДТ Вальтер Якович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 16.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Василь Людвігович 1913ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан.  10.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШМІДТ Віктор Готлібович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Омськ, РРФСР. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ШМІДТ Віктор Якович 1924ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
м.Караганду, Казахстан.  02.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Вікторія Іванівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-

лівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан.  17.05.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0580 від 02.12.55.        

ШМІДТ Галина Олександрівна 1926ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Но-
восвітлівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан.  16.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШМІДТ Генріх Карлович 1926ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Краснодонський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Карагандинську обл., Казахстан.  
Помер 25.04.49ׁр.   

ШМІДТ Герміна Іванівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Гільда Оттівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШМІДТ Гільда Ертманівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Маріупольська обл. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 31.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Гільда Яківна 1930ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
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лінську обл., Казахстан.  У 1956ׁр.  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Доротея Іванівна 1877ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Саратові, РРФСР. Про-
живала: Грозненська обл., РРФСР. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
15.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШМІДТ Елла Яківна 1927ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР.  Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
13.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Ельза Петрівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала:  Свердловсь-
кий  р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМІДТ Емант Якович 1915ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР.  
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 13.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШМІДТ Емілія Михайлівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала:  Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.11.54 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР від 1954ׁр.       

ШМІДТ Емма Альбертівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 27.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 

права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШМІДТ Емма Еммануїлівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 23.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ШМІДТ Емма Карлівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
01.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.      

ШМІДТ Євгеній Євгенійович 1933ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
12.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ШМІДТ Єлизавета Михайлівна 1880ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Гу-
ляйпольська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 17.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМІДТ Іда Антонівна 1935ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала:  Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
31.11.54 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
від 1954ׁр.       

ШМІДТ Іда Іванівна 1926ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 04.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.   

ШМІДТ Ірма Василівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Олександрівський р-н 
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Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 22.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ШМІДТ Ірма Карлівна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.   

ШМІДТ Карл Андрійович 1882ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Саратовська 
обл., РРФСР. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 17.01.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМІДТ Карл Йосифович 1892ׁр.  наро-
дження. Народився в Угорщині. Проживав: Кра-
снодонський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в м. Караганду, Казахстан.  Помер 14.02.51.   

ШМІДТ Карл Карлович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 17.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.       

ШМІДТ Карл Карлович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з   Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ШМІДТ Карл Карлович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з   Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 02.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ШМІДТ Кароліна Іванівна 1900ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМІДТ Кароліна Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Дніпропетровську. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ШМІДТ Кароліна Іванівна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан, а 
у 1946ׁр.  переселена в м. Караганду, Казахстан. 
04.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМІДТ Катерина Абрамівна 1900ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
04.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ШМІДТ Катерина Іванівна 1877ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. Померла 28.12.55.  

ШМІДТ Лілія Яківна 1918ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
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24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Люція Яківна 1921ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Марія Данилівна 1887ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШМІДТ Марія Мартинівна 1916ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ШМІДТ Марія Петрівна 1871ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. Померла 06.08.53.    

ШМІДТ Марія Петрівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Марія Яківна 1900ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМІДТ Микола Васильович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 

Луганської обл. Проживав: Свердловський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Микола Володимирович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в Новосибірську обл., РРФСР. 28.12.55 звільне-
ний на підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.       

ШМІДТ Микола Еммануїлович 1937ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШМІДТ Ніна Андріївна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Новосвіт-
лівський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
м. Караганду, Казахстан. 20.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШМІДТ Олександр Андрійович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Казахстан. 20.03.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.           

ШМІДТ Олександр Карлович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав:  Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в м. Караганду, Казах-
стан. 12.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

ШМІДТ Олександр Олександрович 
1930ׁр.  народження. Народився і проживав:  Лу-
ганська обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в м. Караганду, 
Казахстан. 20.02.56 звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

ШМІДТ Ольга Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ШМІДТ Ольга Іванівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з   Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 22.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ШМІДТ Ольга Карлівна 1920ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з   Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.      

ШМІДТ Ольга Християнівна 1894ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
вала: кол. Олександрівський р-н Луганської обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
20.03.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Отто Еммануїлович 1929ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 15.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШМІДТ Пауліна Фрідріхівна 1903ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з   Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.      

ШМІДТ Петро Васильович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 

№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Петро Петрович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Донецьку. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Східноказахстан-
ську обл., Казахстан. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ШМІДТ Райнгольд Людвігович 1925ׁр.  
народження. Народився: Київська обл. Прожи-
вав: Станично-Луганський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ШМІДТ Роза Андріївна 1885ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

ШМІДТ Роза Іванівна 1915ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Успенський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШМІДТ Роман Леонтійович 1923ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Лозно--
Олександрівський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Алма-Атинську обл., Казахстан. У 
січні 1956ׁр.  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Софія Карлівна 1892ׁр.  наро-
дження. Народилася в м. Маріуполі. Проживала: 
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Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Тереза Густавівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Попаснянський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Свердловську обл., РРФСР. 10.01.56 на підста-
ві наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.   

ШМІДТ Федір Якович 1924ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 16.02.56  звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ Яків Якович 1921ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ШМІДТ-БЕКЕРТ Марія Абрамівна 
1918ׁр.  народження. Народилася: Донецька обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 24.01.56  звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТ-НЕВЕЧЕРЖАЛ Ерна Фрідріхів-
на 1924ׁр.  народження. Народилася: Київська 
обл. Проживала в м. Луганську. Згідно з рішен-
ням уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпосе-
лення в Карагандинську обл., Казахстан. 
11.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.         

ШМІДТГАЛЬ Елла Андріївна 1908ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 17.02.56  звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.        

ШМІДТГАЛЬ Емма Іванівна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у  

1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  м. Кара-
ганду, Казахстан. 23.01.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМІДТГАЛЬ Курт Іванович 1929ׁр.  на-
родження. Народився: Запорізька обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан.  04.02.56  звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР від 16.12.55.        

ШМІДТКЕ Лінда Густавівна 1923ׁр.  на-
родження. Народилася: Білорусь. Проживала: 
Антрацитівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШМУНК Микола Іванович 1909ׁр.  наро-
дження. Народився: Волгоградська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ШМУНК-ФУКС Лідія Карлівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 24.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШНАЙДЕР Альма Густавівна 1919ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Кара-
ганду, Казахстан. 05.03.56 звільнена на підставі 
Указу ПВР СРСР і наказу  МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

ШНАЙДЕР Антоніна Юліусівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ698 від 
21.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  10.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.        
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ШНАЙДЕР Герта Густавівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Київська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ШНАЙДЕР Костянтин Андрійович 
1928ׁр.  народження. Народився: Новосвітлівсь-
кий р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
21.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШНАЙДЕР Лідія Християнівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 20.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ШНАЙДЕР Лінда Густавівна 1936ׁр.  на-
родження. Народилася: Новосвітлівський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ШНАЙДЕР Марія Андріївна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШНАЙДЕР Микола Федорович 1931ׁр.  
народження. Народився в м. Ровеньки Лугансь-
кої обл. Проживав: Антрацитівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-

мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Кустанайську обл., 
Казахстан. 17.01.56 звільнений на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55.        

ШНАЙДЕР Олександр Федорович 
1936ׁр.  народження. Народився і проживав у 
м.Ровеньки Луганської обл.  Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан. 16.02.56  звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.            

ШНАЙДЕР Ольга Михайлівна 1897ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР.  25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.         

ШНАЙДЕР Філіна Карлівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Новосвітлівський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШНАЙДЕР Філіпп Філіппович 1873ׁр.  
народження. Народився: Самарська губ., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан. Помер 13.07. 
1955ׁр.     

ШНАКЕНБЕРГ Анна Петрівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
05.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШНАКЕНБЕРГ Василь Васильович 
1932ׁр.  народження. Народився: Попаснянський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
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рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШНАКЕНБЕРГ Володимир Володими-
рович 1934ׁр.  народження. Народився: кол. Но-
воастраханський  р-н Луганської обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШНАКЕНБЕРГ Галина Адамівна 1908ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на  
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 16.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШНАКЕНБЕРГ Катерина Іванівна 
1909ׁр.  народження. Народилася: Попаснянсь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШНАКЕНБЕРГ Павло Якович 1877ׁр.  
народження. Народився: кол. Новоастрахансь-
кий  р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШНАКЕНБЕРГ Федора Адамівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: кол.Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 

Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.    

ШНАКЕНБЕРГ Федір Володимирович 
1936ׁр.  народження. Народився: кол. Новоаст-
раханський  р-н Луганської обл. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШНЕЙДЕР Андрій Адамович 1913ׁр.  на-
родження. Народився: Саратовська обл., РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 27.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ШНЕЛЬ Адольф Мартинович 1935ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

ШНЕЛЬ Едуард  Мартинович 1933ׁр.  
народження. Народився в м. Лутугине Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШНЕЛЬ Іван Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 06.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.        

ШНЕЛЬ Роза Йосифівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 06.02.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШНЕПФ Леонід Ріхардович 1922ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШНЕПФ Марія Яківна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШНЕПФ Павло Ріхардович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
20.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШОЛЛЕНБЕРГ Рейнгольд Олександро-
вич 1923ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Новосибірську 
обл., РРФСР. 28.12.56 звільнений на підставі 
Указу ПВР СРСР від 13.12.55.        

ШОЛЬ Давид Готлібович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Дніпропетровська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 15.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШОЛЬ Роберт Готлібович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  

направлений на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан. 22.02.56  звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШОТ Ангеля Іванівна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася: кол. Волинська губ. Проживала: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. Помер-
ла 06.11.54.    

ШОТ Арвід Іванович 1926ׁр.  народжен-
ня. Народився: Київська обл. Проживав: Сватів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 12.01.56  зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

ШОТ Вільгельміна Фрідріхівна 1869ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Сватівський р-н Луганської обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.    

ШОТ Зінаїда Вільгельмівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в м. Ак-
молінськ, Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШОТ Наталія Яківна 1908ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Житомирська обл. Проживала: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШОТ Ольга Готфрідівна 1899ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол.Волинська губ. Прожи-
вала: Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з 
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Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.      

ШОТ Самуїл Іванович 1923ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол.Волинська губ. Проживав: 
Сватівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Північноказахстанську обл., Казахстан. По-
мер 24.04.52ׁр.     

ШОТТ Архип Андрійович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 05.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШОТТ Галина Андріївна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  Карага-
ндинську обл., Казахстан. 26.01.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШОТТ Ірина Андріївна 1917ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 15.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШПАНБЕРГ Володимир Іванович 
1929ׁр.  народження. Народився в м. Лисичансь-
ку Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
01.03.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ШПАНБЕРГ Іван Іванович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Лисичанську Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою РНК  СРСР від 12.09.41  направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-

стан. 30.01.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ШПАНБЕРГ Людмила Володимирівна 
1934ׁр.  народження. Народилася в м. Лисичан-
ську Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 01.03.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.       

ШПАНБЕРГ Марія Олексіївна 1914ׁр.  
народження. Народилася: кол.Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 09.02.54 звільнена на підставі заклю-
чення МВС Казахської обл.      

ШПАНБЕРГ Раїса Прокопівна 1906ׁр.  
народження. Народилася: Харківська обл. Про-
живала в м. Лисичанську Луганської обл. Згідно 
з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан. 23.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ШПАРМАН Доротея Самуїлівна 1885ׁр.  
народження. Народилася: Запорізька обл. Про-
живала: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згі-
дно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на 
спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
01.03.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

ШПАРМЕН Ірма Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШПЕНЬ Філіпп Іванович 1914ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Саратові, РРФСР. Про-
живав у м. Луганську. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в   Кара-
гандинську обл., Казахстан. У січні 1956ׁр.   зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.         
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ШПЕРЛІНГ Андрій Іванович 1907ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
07.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШПЕРЛІНГ Анна Андріївна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШПЕРЛІНГ Едуард Фрідріхович 1929ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Талди-Курганську обл., Казахстан. 
21.02.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПЕРЛІНГ Емма Андріївна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 25.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

ШПЕРЛІНГ Єлизавета Єгорівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. 21.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПЕРЛІНГ Іван Андрійович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Маріупольська обл. 
Проживав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно  з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений 
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 

05.02.56ׁр.   звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

ШПЕРЛІНГ Марія Єгорівна 1865ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду у  1941 р  направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. Померла 18.03.50.       

ШПЕРЛІНГ Марія Філіппівна 1910ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
обл. Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШПЕРЛІНГ Олена Фрідріхівна 1936ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. 21.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПЕРЛІНГ Ольга Фрідріхівна 1933ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. 21.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПЕРЛІНГ Федір Фрідріхович 1931ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з рішенням уряду у  1944ׁр.   направлений на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. 21.02.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПЕРЛІНГ Федір Якович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 12.09.41 
направлений на спецпоселення в Комі АРСР, 
РРФСР. 15.02.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.         
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ШПЕРЛІНГ Філіпп Андрійович 1931ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ШПЕРЛІНГ Цецилія Філіппівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 30.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШПЕРЛІНГ-ШИНОВА Анна Федорівна 
1927ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з рішенням уряду у  1942ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Талди-Курганську 
обл., Казахстан. 21.02.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПИНЬОВА Катерина Романівна 
1922ׁр.  народження. Народилася і проживала в 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в м. Караганду, Ка-
захстан. 14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШПРЕНГЕЛЬ Віра Федорівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської  обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Кустанайську обл., Казахстан. 30.01.56  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШПРЕНГЕЛЬ Федір Федорович 1913ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 26.01.56  звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШПРІНГЕЛЬ Бруно Володимирович 
1937ׁр.  народження. Народився: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Талди-Курганську 
обл., Казахстан. 21.02.56  звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПРІНГЕЛЬ Лідія Юліусівна 1912ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1944ׁр.  направлена 
на спецпоселення в Талди-Курганську обл., Ка-
захстан. 21.02.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПРІНГЕЛЬ Роза Володимірівна 
1933ׁр.  народження. Народилася: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Проживала: Луган-
ська обл. Згідно з рішенням уряду у  1942ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в Талди-Курганську 
обл., Казахстан. 21.02.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПРЕНГЕР Міліта Юліусівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. У 1956ׁр.  на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ШПРІНГЕР Віра Еммануїлівна 1909ׁр.  
народження. Народилася в м. Луганську. Прожи-
вала: кол. Олександрівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
16.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШПРІНГЕР Віктор Августович 1926ׁр.  
народження. Народився: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШПРІНГЕР Емілія Густавівна 1879ׁр.  
народження. Народилася: кол. Тавричеська губ. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШПРІНГЕР Клара Фрідріхівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: Київська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  17.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШПРІНГЕР Міліта Іванівна 1886ׁр.  на-
родження. Народилася: Запорізька обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШПРІНГЕР Роберт Генріхович 1912ׁр.  
народження. Народився: Запорізька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШПРІНГЕР Фріда Карлівна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Лисичанський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську  обл., Казах-
стан. 18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШПУЛІНГ Єлизавета Іванівна 1872ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Східноказахстанську  обл., Казахстан.  Помер-
ла 08.03.52.   

ШПУЛІНГ Іван Мартинович 1910ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 20.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШПУЛІНГ Едуард Християнович 1933ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Східноказахстанську  обл., Казахстан. 
06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШПУЛІНГ Еста Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 26.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ШПУЛІНГ Микола Якович 1937ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Новоастраханський 
р-н Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан. 27.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.      

ШПУЛІНГ Павлина Павлівна 1914ׁр.  
народження. Народилася: кол. Новоастрахансь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
14.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ШПУЛІНГ Роза Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 06.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.    

ШРАЙБЕР Адольф Каспарович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ШРАЙБЕР Ангеліна Іванівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Сальська обл., 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлениа на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 31.01.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.         

ШРАЙБЕР Валентин Матвійович 1916ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Східноказахстанську  обл., Казахстан. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.    

ШРАЙБЕР Віра Андріївна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала:  кол. Іванівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ШРАЙБЕР Віктор Філіппович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Єва Кіндратівна 1913ׁр.  на-
родження. Народилася і  проживала:  кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. Померла 11.11.53.        

ШРАЙБЕР Євгеній Андрійович 1937ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав:  кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.         

ШРАЙБЕР Іван Андрійович 1930ׁр.  на-
родження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав:  кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 26.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.        

ШРАЙБЕР Іван Вільгельмович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення  в 
Карагандинську обл., Казахстан. 30.01.56  на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.        

ШРАЙБЕР Іван Єгорович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941 р  направлений на спецпоселення  
в Карагандинську обл., Казахстан. 26.01.56 зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.                

ШРАЙБЕР Іван Іванович 1878ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941 р  направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. Помер 15.08.50.         

ШРАЙБЕР Іван Іванович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Ровеньків-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення  в Свер-
дловську обл., РРФСР. 07.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.        



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 602 
 

ШРАЙБЕР Іван Кіндратович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав 
у м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення  в Свердловську 
обл., РРФСР. 06.01.56  на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.        

ШРАЙБЕР Іван Філіппович 1930ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Катерина Валентинівна 
1935ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Катерина Іванівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Катерина Яківна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Каспар Філіппович 1917ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення  в Свердловську обл., РРФСР. 
Помер  29.03.50.    

ШРАЙБЕР Лідія Кіндратівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Марія Андріївна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Марія Валентинівна 1908ׁр.  
народження. Народилася: Черкаська обл.Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Марія Іванівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Марта Матвіївна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 04.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.           

ШРАЙБЕР Олександр Каспарович 
1916ׁр.  народження. Народився і проживав: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Олена Адамівна 1898ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в м. Кустанай, Казахстан. 
11.01.56  на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
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від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.           

ШРАЙБЕР Олена Філіппівна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                   

ШРАЙБЕР Олена Яківна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Ровеньківський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР. 
27.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.                            

ШРАЙБЕР Ольга Олександрівна 1937ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Крас-
нолуцький р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 15.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Павлина Адамівна 1920ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Рове-
ньківський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення  в Све-
рдловську обл., РРФСР. 07.01.56  на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.        

ШРАЙБЕР Павлина Йосифівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Петро Іванович 1910ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав:  Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-

стан. 08.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.               

ШРАЙБЕР Раїса Кіндратівна 1934ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Іванів-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Раїса Олександрівна 1935ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 27.01.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШРАЙБЕР Роза Філіппівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 07.03.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Тереза Іванівна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ставропольський край, 
РРФСР. Проживала: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Семипалатинську обл., 
Казахстан. 25.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШРАЙБЕР Фероніка Карлівна 1908ׁр.  
народження. Народилася: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживала: кол. Ровеньківський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                   

ШРАЙБЕР Філіпп Філіппович 1927ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Ровень-
ківський р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Се-
мипалатинську обл., Казахстан. 24.01.56  звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШРАЙБЕР-АРЕНТ Іда Іванівна 1920ׁр.  
народження.  Народилася і проживала: Лугансь-
ка обл. Згідно з Постановою Державного коміте-
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ту оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена 
на спецпоселення в Семипалатинську обл. Ка-
захстан. 09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ШРАЙБЕРГ Віталій Якович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
тюбінську обл., Казахстан. 30.06.54  звільнений 
на підставі вказівки МВС СРСР від 04.05.54.        

ШРАЙБЕРГ Геннадій Якович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
захстан. 30.06.54  звільнений на підставі вказівки 
МВС СРСР від 04.05.54.        

ШРАЙБЕРГ Лариса Яківна 1937ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Красно-
луцький р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в  Ка-
захстан. 30.06.54  звільнена на підставі вказівки 
МВС СРСР від 04.05.54.        

ШРАЙБЕРГ Яків Касперович 1908ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської  обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
тюбінську обл., Казахстан. 21.09.54  звільнений 
на підставі вказівки МВС СРСР від 20.08.54.        

ШРЕДЕР Ерна Андріївна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  02.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШРЕДЕР Іван Іванович 1918ׁр.  наро-
дження. Народився: Запорізька обл. Проживав у 
м. Луганську.  Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 17.01.56  звільнений на під-

ставі  Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШРЕДЕР Льоля Іванівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в  м. Караганду, Казахстан. 
17.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШРЕЄР Федір Федорович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Новоастра-
ханський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан. 20.03.56  звільнений 
на підставі  наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.        

ШРЕЙБЕР Іван Кіндратович 1893ׁр.  на-
родження. Народився: кол.Катеринославська 
губ. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ка-
захстан.  Помер 28.07.51.     

ШРЕЙБЕР Іван Якович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської  обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.   27.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.          

ШРЕЙДЕР Емілія Карлівна 1873ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  
м. Караганду, Казахстан. 03.02.56  звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШРЕЙДЕР Берта Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТАЙНБРЕННЕР Роман Едуардович 
1920ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.   Помер 29.07.51.    
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ШТАЙНГРЕБЕР Євгений Леонідович 
1925ׁр.  нароження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Молотовську обл., РРФСР.  02.02.56  звільнений 
на підставі  Указу ПВР СРСР від 13.12.55    

ШТАЙНІНГЕР Володимир Едуардович 
1934ׁр.  народження. Народився: Дагестан, 
РРФСР. Проживав у м. Луганську.  Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Акмолінську обл., Казахстан. 29.01.56  зві-
льнений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.        

ШТАНГ Йосиф Іванович 1890ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 30.01.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШТАНГ Парасковія Іванівна 1899ׁр.  на-
родження. Народилася: Пензенська обл., РРФСР. 
Проживала: Свердловський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 30.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТАНГ-ЖАВО Олександр Йосифович 
1931ׁр.  народження. Народився і проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 18.06.53  
звільнений на підставі вказівки МВС СРСР від 
19.06.53.        

ШТАНГ-ЗЕЙБЕЛЬ Ольга Василівна 
1930ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Новоайдарський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  
12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТАНЬЯКЕ Емма Теодорівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 

Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан.  19.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТАППЕЛЬ Едуард Августович 1893ׁр.  
народження. Народився: Кам’янець-Подільська 
обл. Проживав: Свердловський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 21.02.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           :   

ШТАППЕЛЬ Емілія Михайлівна 1891ׁр.  
народження. Народилася: Вінницька обл.  Про-
живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
21.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТАРК Ельза Олександрівна 1897ׁр.  
народження. Народилася у Німеччині. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Карагандинську 
обл., Казахстан. 20.01.56  звільнена на підставі  
Указу ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.        

ШТАХ Олександр Олександрович 
1923ׁр.  народження. Народився і проживав: Но-
воайдарський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР.  09.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Амандус Олександрович 1916ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  10.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Володимир Карлович 1912ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
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Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  14.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Володимир Миколайович 1934ׁр.  
народження. Народився і проживав: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан. 20.02.56  звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШТАХ Гельмут Амадусович 1937ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан.  10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Герміна Фрідріхівна 1918ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  09.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Кароліна Яківна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 20.02.56  звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТАХ Лідія Едуардівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан.  12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Марія Едуардівна 1918ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан.  19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Меліта Едуардівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан.  19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Ольга Едуардівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан.  14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШТАХ Едвард Миколайович 1932ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Ка-
рагандинську обл, Казахстан. 05.02.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШТАХ Ернестіна Іванівна 1894ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан.  19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШТЕБЛАУ Андрій Федорович 1896ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Маріу-
польська обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан. 01.01.56  звільнений на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕБЛАУ Віктор Олександрович 
1935ׁр.  народження. Народився: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
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на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан.  28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШТЕБЛАУ Клавдія Олександрівна 
1931ׁр.  народження. Народилася: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан.  
21.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТЕБЛАУ Лідія Августівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Успенський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  03.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШТЕБЛАУ Ольга Фрідріхівна 1906ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Дніпропе-
тровська обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  
направлена на спецпоселення в  м. Караганду, 
Казахстан. 20.02.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕБЛАУ Павлина Павлівна 1907ׁр.  
народження. Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  28.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШТЕБНЕР Адольф Омелянович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 21.02.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.             

ШТЕБНЕР Емілія Самійлівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: Вінницька обл.  Про-

живала: Свердловський р-н Луганської обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕБНЕР Іда Омелянівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Вінницька обл.  Прожива-
ла: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕБНЕР Леонід Омелянович 1929ׁр.  
народження. Народився: Вінницька обл.  Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
04.03.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙМЕР Адоліна Яківна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан.  28.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШТЕЙН Аделіна Самійлівна 1906ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  26.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШТЕЙН Альвіна Марківна 1936ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  04.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     
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ШТЕЙН Анна Григоріївна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 25.01.56  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.             

ШТЕЙН Анна Георгіївна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.01.56  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.             

ШТЕЙН Анна Фрідріхівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол.Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Павлодарську обл., Казахстан.  
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ШТЕЙН Аркадій Маркович 1934ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан.  28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШТЕЙН Володимир Петрович 1929ׁр.  
народження. Народився: кол. Ровеньківський р-н 
Луганської обл. Проживав у  м. Свердловську 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 05.03.56  звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Григорій Велібольдович 1925ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 

19.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Едуард Карлович 1907ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Свердловську обл., РРФСР.  
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТЕЙН Ельза Петрівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в  м. Караганду, Ка-
захстан. 20.03.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕЙН Євгенія Велібольдівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Євгеній Михайлович 1932ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в  Семипалатинську обл., Ка-
захстан. 08.04.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.       

ШТЕЙН Євгенія Яківна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживала: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 10.02.56  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.             

ШТЕЙН Олена Іванівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 24.01.56  на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.               
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ШТЕЙН Єлизавета Геранімівна 1911ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Йосиф Велібольдович 1928ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
15.02.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Лідія Рафаїлівна 1931ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала в м. Свердловську Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
07.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Марія Петрівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол.Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в  м. Караганду, Ка-
захстан. 20.03.56  звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕЙН Марія Яківна 1905ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Про-
живала: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан. 20.03.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕЙН Михайло Велібольдович 1930ׁр.  
народження. Народився: Одеська обл. Прожи-
вав: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
19.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Михайло Петрович 1897ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-

лінську обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    

ШТЕЙН Петро Петрович 1904ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан. 20.03.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕЙН Роберт Михайлович 1925ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  
м.Караганду, Казахстан. 20.03.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

ШТЕЙН Франц Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 11.02.56  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН Яків Іванович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 17.02.56  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙН-ЦИГЕЛЬ Дора Яківна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
25.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙНГЕ Герта Петрівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Успенсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.    
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ШТЕЙНГЕР Єріна Яківна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  
Карагандинську обл., Казахстан. 18.01.56  звіль-
нена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.           

ШТЕЙНІНГЕР Август Іванович 1907ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР.  
09.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТЕЙНІНГЕР Анета Августівна 1936ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР.  10.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТЕЙНІНГЕР Берта Андріївна 1912ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 09.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.    

ШТЕЙНІНГЕР Евальд Якович 1937ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Ново-
сибірську обл., РРФСР.  09.03.56 звільнений на 
підставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.             

ШТЕЙНІНГЕР Ельза Яківна 1908ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Новоси-
бірську обл., РРФСР.  19.01.56 звільнена на під-
ставі Указу ПВР СРСР від 13.12.55.             

ШТЕЙНІНГЕР Ернфрід Якович 1923ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  25.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТЕЙНКЕ Ефліма Генріхівна 1925ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ус-
пенський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР.  11.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТЕЙНКО Ніна Андріївна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР.  
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТЕЙНКО Юзефіна Яківна 1888ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Донецька 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан. 18.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

ШТЕЙНФЕЛЬД Акулина Іванівна 
1914ׁр.  народження. Народилася: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Проживала: Ровень-
ківський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  
м. Караганду, Казахстан. 17.01.56  звільнена на 
підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.           

ШТЕЙНФЕЛЬД Іван Іванович 1936ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Красно-
луцький р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан. 17.01.56  звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0180  від 
05.04.55.           

ШТЕЙНФЕЛЬД Іван Мартинович 
1912ׁр.  народження. Народився: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Проживав: Ровеньків-
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ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в  м. Караганду, Казахстан. 17.01.56  звільнений 
на підставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.           

ШТЕЙНФЕЛЬД-СИРОВАРОВА Марія 
Мартинівна 1927ׁр.  народження. Народилася і 
проживала: Ровеньківський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан.  Звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.             

ШТЕЙХЕР Евальд Генріхович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. В  1942 р.  мо-
білізований в промисловість в кол. Молотовську 
обл., РРФСР. 01.02.56  звільнений на підставі 
Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.            

ШТЕК Ерна Радіонівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  13.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТЕЛЬТЕР Андрій Леонгардович 
1921ׁр.  народження. Народився: Київська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  19.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТЕЛЬТЕР Гельмунд Леонгардович 
1933ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ко-
кчетавську обл., Казахстан. 26.02.56  звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.             

ШТЕЛЬЦЕР Емма Адольфівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Волинська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  м. Ка-

раганду, Казахстан. 20.02.56  звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТЕЛЬЦЕР Міда Адольфівна 1926ׁр.  
народження. Народилася: Волинська обл. Про-
живала в м. Луганську. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 20.02.56  звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТЕНКО Андрій Андрійович 1914ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР.  18.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШТЕНКО Дора Карлівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.    

ШТЕНКО Зельма Андріївна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол. Успен-
ський р-н Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. 06.01.56  звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                     

ШТЕНФЕЛЬД Марія Петрівна 1887ׁр.  
народження. Народилася: кол. Маріупольська 
обл. Проживала: кол.Ровеньківський р-н Луган-
ської обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення в  м. Караганду, Ка-
захстан. 17.01.56  звільнена на підставі Указу 
ПВР СРСР від 13.12.55 і наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТЕНЦЕЛЬ Андрій Георгійович 1937ׁр.  
народження.  Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Акмолінську обл., Казахстан.  
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
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без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТЕНЦЕЛЬ Марта Філіппівна 1915ׁр.  
народження.  Народилася: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.  26.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШТЕРЛЯУ Лілія Леонтіївна 1929ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 14.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.                       

ШТЕРМАН Федір Адольфович 1914ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  23.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТЕТІН Гільда Леопольдівна 1922ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Пермсь-
ку обл., РРФСР.  25.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.     

ШТИХЛІНА Роза Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШТІБЛАУ Олександр Федорович 1935ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 

Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
Помер 26.04.54.  

ШТІБЛАУ Федір Георгійович 1911ׁр.  
народження. Народився: кол. Успенський р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТІЛЬ Марія Петрівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР.  10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШТІЛЬ Микола Георгійович 1909ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 22.02.56  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТІЛЬ Павлина Іванівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
22.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                      

ШТІЛЬ  Петро  Петрович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 19.03.56  звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                      

ШТІЛЬ Роза В’ячеславівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Прожива-
ла: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
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селення в Акмолінську обл., Казахстан.  08.02.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.     

ШТІЛЬ Роза Петрівна 1931ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: кол. 
Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Акмолінську обл., Казахстан.  02.02.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.      

ШТІЛЬ Фріда Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                      

ШТІЛЬ-ЛІВІНСЬКА Мотрона Василів-
на 1908ׁр.  народження. Народилася: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                      

ШТІМАЄР Акулина Мартинівна 1905ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Ста-
хановський р-н Луганської обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан.  
28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТІМАЄР Федір Якович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол.Стахановсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан.  28.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.     

ШТІМАЄР Юзефіна Яківна 1901ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: кол.Стаха-

новський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Мо-
лотовську обл., РРФСР. 26.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТІМАЙЄР Генріх Фрідріхович 1919ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол.Стаха-
новський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР.  13.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ШТІМАЙЄР Єлизавета Християнівна 
1919ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол.Стахановський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан.  13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШТІМАЙЄР Едуард Федорович 1928ׁр.  
народження. Народився і проживав: кол. Стаха-
новський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в 
Свердловську обл., РРФСР.  19.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.     

ШТІМАЙЄР Лідія Федорівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТІРЦ-ФРОСТ Марта Антонівна 
1923ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 29.01.56 зві-



        Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

 614 
 

льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШТІХЛЕН Гергарт Іванович 1927ׁр.  на-
родження. Народився і проживав у м. Луганську. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  18.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШТІХЛІНА Катерина Іванівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Попаснянський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан.  12.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШТІХЛІНА Ніна Федорівна 1907ׁр.  на-
родження. Народилася: Попаснянський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казах-
стан.  30.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.     

ШТІХЛІНГ Артур Олександрович 
1927ׁр.  народження. Народився у м. Старобіль-
ську Луганської обл. Проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
13.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.     

ШТІХЛІНГ Ельза Олександрівна 1930ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Лисичанську Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан.  14.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШТІХЛІНГ-МАЙЄР Ольга Олександрі-
вна 1928ׁр.  народження. Народилася: Дніпропе-
тровська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР.  14.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.      

ШТОБЕ Амалія Федорівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
у  1941ׁр.  направлена на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 02.03.56  звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТОКМАН Асаф Юліусович 1935ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
10.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.      

ШТОКНЕР Франц Леопольдович 1895ׁр.  
народження. Народився: Австрія. Проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  31.05.55 звільнений на підставі 
розпорядження МВС СРСР від 10.05.55 та поста-
нови МВС Свердловської обл., РРФСР.    

ШТОЛЬ Вільгельм Якович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Воронезька обл., РРФСР. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в Південноказахстанську обл., Казахстан. 
13.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТОЛЬ Григорій Матвийович 1929ׁр.  
народження. Народився: Ростовська обл., 
РРФСР. Проживав: Луганська обл. Згідно з рі-
шенням уряду у  1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. У 
листпаді 1946ׁр.  прибув на спецпоселення в Ка-
рагандинську обл., Казахстан, як особа німецької 
національності. 21.02.56  звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     
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ШТОЛЬ Катерина Федорівна 1905ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Мелітопольський 
р-н. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Караганду, Казахстан. 29.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТОЛЬ Ольга Михайлівна 1930ׁр.  на-
родження. Народилася: Міллеровський р-н, 
РРФСР. У 1938ׁр.  добровільно переїхала на спе-
цпоселення  в м. Караганду, Казахстан, як особа 
німецької національності. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр. взята на облік спецпоселення. 
30.10.54 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР.  

ШТОЛЬЦ Єлизавета Єгорівна 1888ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.           

ШТОЛЬЦ Єлизавета Францівна 1909ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.            

ШТОЛЬЦ Лідія Християнівна 1932ׁр.  
народження. Народилася: Одеська обл. Прожи-
вала: Свердловський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.            

ШТОЛЬЦ Марк Маркович 1917ׁр.  наро-
дження. Народився: Одеська обл. Проживав у 
м.Ровеньки Луганської обл. Згідно з рішенням 
уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпоселення 
в  м. Акмолінськ, Казахстан. 23.01.56  звільне-
ний на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                     

ШТОЛЬЦ Михайло Маркович 1925ׁр.  
народження. Народився і проживав: Одеська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Семипалатинську обл., Ка-

захстан. 31.01.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.            

ШТОЛЬЦ Фріда Християнівна 1936ׁр.  
народження. Народилася: кол. Ровеньківський 
р-н Луганської обл. Проживала: Свердловський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.             

ШТРАЙБ Емма Яківна 1902ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення в  м. Новосибірськ, РРФСР. 
09.01.56  звільнена на підставі наказу ПВР СРСР  
від 13.12.55.                     

ШТРАЙБЕР Роза Андріївна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Ростовська обл. Прожи-
вала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
17.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТРАЙХЕРТ Райнгольд Генріхович 
1935ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з рішен-
ням уряду у  1941ׁр.  направлений на спецпосе-
лення в  м. Караганду, Казахстан. 20.02.56  звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.                     

ШТРАУС Володимир Єгорович 1908ׁр.  
народження. Народився: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл.У 
1945ׁр.  репатрійований з Німеччини. Згідно з 
Директивою МВС СРСР від 11.10.45 направле-
ний на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. У лютому 1956ׁр.  на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.      

ШТРАУС Еля Альбертівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Житомирська 
обл. Згідно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направ-
лена на спецпоселення в  м. Караганду, Казах-
стан. 20.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Карл Карлович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
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становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 26.02.56  
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.                      

ШТРАУС Кароліна Павлівна 1921ׁр.  на-
родження. Народилася: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Марія Лук’янівна 1892ׁр.  на-
родження. Народилася: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Марія Павлівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
26.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Олександр Карлович 1925ׁр.  
народження. Народився: Свердловський р-н Лу-
ганської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
24.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Олена Федотівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
16.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Ольга Карлівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
рішенням уряду у  1941ׁр.  направлена на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Ольга Федотівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася: Свердловський р-н Луган-

ської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Павло Павлович 1920ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41  направлений на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.02.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Федір Павлович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився: Свердловський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41  направлений на спецпосе-
лення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
27.01.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУС Федот Корнійович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56  звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУХ Андрій Іванович 1936ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 22.10.55  звільнений у зв’язку із призовом 
до армії.                      

ШТРАУХ Віра Августівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл.,РРФСР. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                       

ШТРАУХ Іван Андрійович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
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р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 25.01.56  звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШТРАУХ Іван Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                       

ШТРАУХ Іван Християнович 1908ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

ШТРАУХ Ірина Іванівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживала: кол. Новосвітлівський р-н Лугансь-
кої обл. Згідно з Постановою Державного комі-
тету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направ-
лена на спецпоселення в Акмолінську обл., Ка-
захстан. 28.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                       

ШТРАУХ Карл Іванович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Ростовська обл., РРФСР. 
Проживав: кол. Новосвітлівський р-н Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлений 
на спецпоселення в Акмолінську обл., Казах-
стан. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                       

ШТРАУХ Кароліна Іванівна 1915ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Новоайдар-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 

спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

ШТРАУХ Марія Іванівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

ШТРАУХ Марія Карлівна 1912ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.                       

ШТРАУХ Марія Миколаївна 1928ׁр.  на-
родження. Народилася: Шейферський р-н. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.                        

ШТРІБЕЛЬ Фороніка Ернестівна 1901ׁр.  
народження. Народилася у м. Ставрополь, 
РРФСР. Проживала: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41  направлена на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 19.01.56  
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.                     

ШТУЛЬБЕРГ Євгенія Іванівна 1915ׁр.  
народження. Народилася і проживала: кол. Іва-
нівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Све-
рдловську обл., РРФСР.  13.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.     

ШТУМПФ Володимир Родіонович 
1935ׁр.  народження. Народився і проживав: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  на-
правлений на спецпоселення в Акмолінську обл., 
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Казахстан. 30.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.                        

ШТУМПФ Лілія Яківна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася: Луганська обл. Проживала 
у м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56  звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                           

ШТУМПФ Марта Адольфівна 1924ׁр.  
народження. Народилася: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Проживала: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 06.02.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.                       

ШТУМПФ Марта Яківна 1910ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала в м. Луганську.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  направлена на 
спецпоселення в Талди-Курганську обл., Казах-
стан. 16.01.56  звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                                           

ШТУМФ Іван Адамович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився: Новоайдарський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Молотовську обл., РРФСР. 09.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.                       

ШТУМФ Марія Миколївна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 11.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.                       

ШТУМФ Марія Олександрівна 1929ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Свердлов-
ський р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 

22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШТУМФ-ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Катерина Яків-
на 1907ׁр.  народження. Народилася і проживала 
в м. Луганську.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41  
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 26.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.                        

ШУБЕРТ Агата Фрідріхівна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

ШУБЕРТ Єлизавета Яківна 1919ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШУБЕРТ Мейта Фрідріхівна 1922ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 17.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

ШУБІНА-МОКК Ольга Андріївна 
1915ׁр.  народження. Народилася і проживала:  
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Семипалатинську обл., Казахстан. 30.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШУЛЬКОВСЬКА Матильда Петрівна 
1913ׁр.  народження. Народилася і проживала:  
кол. Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
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в Семипалатинську обл., Казахстан. 19.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.          

ШУЛЬМЕЙСТЕР Іван Іванович 1899ׁр.  
народження. Народився: кол. Сталінградська 
обл., РРФСР. Проживав у м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 17.01.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.          

ШУЛЬМЕЙСТЕР Любов Іванівна 
1906ׁр.  народження. Народилася в м. Москві, 
РРФСР. Проживала в м. Луганську. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в м. Акмолінськ, Казахстан. 08.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.           

ШУЛЬЦ Олександр Рейнгольдович 
1906ׁр.  народження. Народився: кол. Сталін-
градська обл., РРФСР.Проживав: Свердловський 
р-н Луганської обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

ШУЛЬЦ Аліса Яківна 1929ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Харківська обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 22.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШУЛЬЦ Аманда Вільгельмівна 1890ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 18.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.                        

ШУЛЬЦ Валентина Генріхівна 1928ׁр.  
народження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 

від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.                       

ШУЛЬЦ Валентина Іванівна 1887ׁр.  на-
родження. Народилася і проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.                       

ШУЛЬЦ Віктор Генріхович 1925ׁр.  на-
родження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
26.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.                       

ШУЛЬЦ Володимир Мартинович 1893ׁр.  
народження. Народився в м. Луганську. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР.  Помер 07.06.54.                          

ШУЛЬЦ Генріх Генріхович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
02.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.                       

ШУЛЬЦ Гергард Омелянович 1927ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  направлений на спецпоселення в  Кокче-
тавську обл., Казахстан. Потім мобілізований в 
промисловість в Молотовську обл., РРФСР. 
23.02.56  звільнений на підставі Указу ПВР 
СРСР  від 13.12.55.                      

ШУЛЬЦ Герта Іванівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 10.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          
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ШУЛЬЦ Ільза Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 22.02.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ШУЛЬЦ Катерина Готфрідівна 1892ׁр.  
народження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                       

ШУЛЬЦ Катерина Федорівна 1925ׁр.  на-
родження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 19.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.                       

ШУЛЬЦ Катерина Георгіївна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Саратовська обл., 
РРФСР. Проживала: Свердловський р-н Луган-
ської обл. Згідно з Постановою Державного ко-
мітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направ-
лена на спецпоселення в Свердловську обл., 
РРФСР. 19.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.                       

ШУЛЬЦ Лілія Василівна 1933ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл.  
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Північноказахстанську  обл., 
Казахстан.  22.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.     

ШУЛЬЦ Лідія Емілівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 

МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                        

ШУЛЬЦ Марія Іванівна 1898ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 10.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ШУЛЬЦ Марта Федорівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 12.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.                       

ШУЛЬЦ Микола Едуардович 1912ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Свердловську 
обл., РРФСР.  Помер 18.06.51ׁр.   

ШУЛЬЦ Олена Іванівна 1904ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 06.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                        

ШУЛЬЦ Олена Петрівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 22.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ШУЛЬЦ Райнгольд Райнгольдович 
1930ׁр.  народження. Народився: Житомирська 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41  направлений на спецпоселення в 
Кокчетавську обл., Казахстан. 16.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.                        
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ШУЛЬЦ Софія Петрівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 26.01.56 звільнена на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.          

ШУЛЬЦ Евальд Райнгольдович 1925ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41  направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 18.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                        

ШУЛЬЦ Едельберт Августович 1924ׁр.  
народження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду у  
1941ׁр.  мобілізований в промисловість в  Кокче-
тавську обл., Казахстан. Потім у 1944ׁр.  направ-
лений на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 23.02.56  звільнений на підставі Указу 
ПВР СРСР  від 13.12.55.                      

ШУМАХЕР Іван Іванович 1902ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Одеська обл. Згі-
дно з рішенням уряду у  1941ׁр.  направлений на 
спецпоселення в Карагандинську обл., Казах-
стан. 24.01.56  звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.                     

ШУМАХЕР Шарлотта Християнівна 
1916ׁр.  народження. Народилася: Новоайдарсь-
кий р-н Луганської обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
03.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.                       

ШУМАХЕР  Емма Іванівна 1896ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення в 
Акмолінську обл., Казахстан. 29.12.55  звільнена 
на підставі розпорядження МВС СРСР від 
10.06.55.                     

ШУХІН  Йосиф Борисович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-

правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.                       

ШУХІНА Еля Федорівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.                       

      
 
 
 
 
 
 
 

Щ 
ЩЕПАН Евальд Фрідріхович 1923ׁр.  на-

родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Перм-
ську обл., РРФСР. 27.02.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЩЕПАН Ервін Іванович 1934ׁр.  наро-
дження. Народився в м. Житомирі. Проживав: 
Свердловський р-н Луганської обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Семипалатинську обл., Казахстан. 12.02.56 
звільнений на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЩЕРБАТОВА Марія Карлівна 1905ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську  обл., Казахстан. 07.02.56 на 
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підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

      
 
 
 
 
 
 
 

Ю 
ЮЗЕФОВА Віра Микитівна 1883ׁр.  на-

родження. Народилася і проживала в м. Сватове 
Луганської обл. Згідно з рішенням уряду у січні 
1946ׁр.  направлена на спецпоселення в Новоси-
бірську обл., РРФСР. Звільнена на підставі вказі-
вки МВС СРСР від 13.08.55.   

ЮН Альвіна Яківна 1905ׁр.  народження. 
Народилася і проживала в м. Луганську. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан. 23.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЮН Василь Омелянович 1930ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 11.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЮН Єлизавета Федорівна 1915ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 11.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮН Олена Мартинівна 1909ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 25.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮН Фріда Іванівна 1915ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 29.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНГКІНД Фріда Йосифівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 20.02.56 звільнена на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНГУС Анна Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 28.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЮНГУС Віра Федорівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 23.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНГУС Герта Іванівна 1929ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 01.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЮНГУС Лідія Іванівна 1934ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Краснолу-
цький р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  
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ЮНГУС Лідія Іванівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлена на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЮНГУС Микола Густавович 1921ׁр.  на-
родження. Народився: кол. Краснолуцький р-н 
Луганської обл. Проживав: Луганська обл. Згід-
но з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Комі АРСР, РРФСР. 09.02.56 звіль-
нений на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЮНГУС Наталія Карлівна 1919ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНГУС Ольга Василівна 1906ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Акмолінську 
обл., Казахстан. 03.02.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.   

ЮНКІД Галина Йосифівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  03.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЮНКІН Анатолій Йосифович 1925ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.  20.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНКІНД Євгенія Йосифівна 1927ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-

рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЮНКІНД Йосиф Францевич 1902ׁр.  на-
родження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав у м. Луганську. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлений на спецпоселення в 
Казахстан. Помер 15.05.55.  

ЮНКІНД Моніка Михайлівна 1904ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: кол. Іванівський р-н Луганської обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Акмолінську обл., Казахстан. 
27.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЮНКІНД Ольга Лаврентіївна 1897ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала в м. Луганську. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Акмо-
лінську обл., Казахстан.   03.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНКІНТ-ВЕСЕЛЬСЬКА Луїза Йосифів-
на 1926ׁр.  народження. Народилася: Дніпропет-
ровська обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Акмолінську обл., Казахстан.   
03.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮНУС Альфред Іванович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Олександ-
рівський р-н Луганської обл. Згідно з Постано-
вою Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 
від 22.09.41 направлений на спецпоселення в Ак-
молінську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЮРАК Гільдегардт Фрідріхівна 1925ׁр.  
народження. Народилася: Житомирська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  05.01.56 на підставі нака-
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зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЮРАК Фріда Фрідріхівна 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Житомирська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР.  05.01.56 на підставі нака-
зу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЮРІНА Ельза Рудольфівна 1925ׁр.  наро-
дження. Народилася: Волинська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан.  22.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЮРК Анатолій Іванович 1935ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 17.02.56 звільнений на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮРК Іван Андрійович 1907ׁр.  народжен-
ня. Народився: Краснодарський край, РРФСР. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 17.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮРК Марія Іванівна 1934ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Донецька обл. Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Семипалатинську 
обл., Казахстан. 17.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮРК Олександр Іванович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Семипалатинську обл., Казах-
стан. 17.02.56 звільнений на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЮРУЦ Гельма Едуардівна 1908ׁр.  наро-
дження. Народилася: Запорізька обл. Проживала 
в м. Луганську. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан.  14.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЮРУЦ Георгій Олександрович 1931ׁр.  
народження. Народився: Донецька обл. Прожи-
вав у м. Луганську. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан.  14.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЮСТ Адольф Густавович 1928ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Кокче-
тавську обл., Казахстан. 01.02.56 звільнений на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    
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Я 
ЯКОБ-ЦЕЙС Іда Оттівна 1926ׁр.  наро-

дження. Народилася: Ростовська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в  Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 03.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯКУБОВСЬКИЙ Володимир Іванович 
1897ׁр.  народження. Народився в м. Луганську. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду від 07.10.1942ׁр.  залишений на спецпосе-
ленні в Комі АРСР, як особа німецької націона-
льності. 07.09.1953ׁр.  звільнений від спецпосе-
лення.    

ЯКУШЕВСЬКИЙ Іван Іванович 1892ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в  Семипалатинську обл., Ка-
захстан,  як особа німецької національності. 
20.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯН Валентина Федотівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.   направлена 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 16.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯН Гельмуд Густавович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення  в Кокчетавську обл., Казахстан. 
17.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯН Едмунд Веніаминович 1916ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Півні-
чноказахстанську обл., Казахстан. 13.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЯН Еріх Давидович 1924ׁр.  народження. 
Народився: Ростовська обл., РРФСР. Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Східноказахстан-
ську обл., Казахстан. 07.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР  №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯН Карл Олександрович 1933ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: кол. Іванівський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 26.01.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.    

ЯН Карл Самуїлович 1919ׁр.  народжен-
ня. Народився: кол. Стахановський р-н Лугансь-
кої обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з По-
становою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлений на спецпоселен-
ня в Свердловську обл., РРФСР. 11.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЯН Карл  Теодорович 1924ׁр.  народжен-
ня. Народився і проживав: Новоайдарський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказах-
станську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯН Лідія Федорівна 1903ׁр.  народження. 
Народилася: кол. Стахановський р-н Луганської 
обл. Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
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№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
16.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯН Марія Іванівна 1912ׁр.  народження. 
Народилася: Ростовська обл., РРФСР. Прожива-
ла: кол. Успенський р-н Луганської обл. Згідно з 
рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпо-
селення в  Акмолінську обл., Казахстан. 15.02.56 
звільнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55.  

ЯН Марта Василівна 1908ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 
Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 31.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯН Мартин Ертманович 1912ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Новоайдарський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 28.02.56 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЯН Олена Єфремівна 1879ׁр.  народжен-
ня. Народилася:  кол.Маріупольська губ. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Північ-
ноказахстанську обл., Казахстан. 30.01.56 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте без права по-
вернення на місце попереднього проживання.  

ЯН Олена Карлівна 1924ׁр.  народження. 
Народилася і проживала: Луганська обл. Мобілі-
зована в промисловість в 1944ׁр.  Згідно з рішен-
ням уряду в 1948ׁр.  направлена на спецпоселен-
ня в Молотовську обл., РРФСР. 16.02.55 на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 об-
меження по спецпоселенню зняте  без права по-
вернення на місце попереднього проживання.     

ЯН Ольга Готфрідівна 1914ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: кол. Іванівський р-н 

Луганської обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯН Отто Теодорович 1932ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 16.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯН Юзефіна Самуїлівна 1921ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Стахановський 
р-н Луганської обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 21.05.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЯН Яків Давидович 1924ׁр.  народження. 
Народився і проживав: Новоайдарський р-н Лу-
ганської обл. Згідно з наказами МДБ і прокура-
тури СРСР від 09.09.41р. направлений на спец-
поселення в Свердловську обл., РРФСР. 04.01.56 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЯН-МООР Іда Іванівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: кол. Іванівсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 13.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯНЦ Адоліна Адольфівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Київська обл.  Проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.02.56 на підставі наказу 
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МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯНЦ Адольф Федорович 1901ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯНЦ Альма Карлівна 1903ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Київська обл.  Проживала: Лу-
ганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Північноказахстан-
ську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯНЦ Едуард Адольфович 1929ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 12.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯНЦ Ергард Адольфович 1931ׁр.  наро-
дження. Народився: Київська обл.  Проживав: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР№ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. Помер 22.02.1952ׁр.    

ЯНЦ Ірма Андріївна 1924ׁр.  народження. 
Народилася: Саратовська обл., РРФСР. Прожи-
вала: Луганська обл.  Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Талди--
Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільнена 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЯНЦ Лео Християнович 1932ׁр.  наро-
дження. Народився: Волинська обл. Проживав: 
Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 

1941ׁр.  направлений на спецпоселення в м. Ка-
раганду, Казахстан. 19.01.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.    

ЯНЦЕВА Євгенія Карлівна 1895ׁр.  наро-
дження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 19.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Адольф Петрович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживав: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
10.02.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Альбіна Олександрівна 1891ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Анна Іванівна 1911ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Попаснянський р-н Луганської 
обл.  Проживала: Луганська обл. Згідно з Поста-
новою Державного комітету оборони СРСР 
№ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення 
в Молотовську обл., РРФСР. 01.02.56 на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повер-
нення на місце попереднього проживання.  

ЯНЦЕН Анна Семенівна 1924ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
В 1945ׁр.  після репатріації з Німеччини направ-
лена на спецпоселення в Новосибірську обл., 
РРФСР,  як член сім’ї особи німецької націона-
льності. 13.01.56 звільнена на підставі наказу 
ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЯНЦЕН Віктор Карлович 1937ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.    направлений 
на спецпоселення в м. Караганду, Казахстан. 
26.01.56 звільнений на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  
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ЯНЦЕН Віктор Петрович 1922ׁр.  наро-
дження. Народився: Олександрівський р-н Лу-
ганської обл.  Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 20.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Гільда Карлівна 1922ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ЯНЦЕН Гільда Карлівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Лисичанський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл. Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 05.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЯНЦЕН Гільда Карлівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯНЦЕН Єва Іванівна 1922ׁр.  народжен-
ня. Народилася і проживала: Луганська обл. Згі-
дно з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Молотовську обл., РРФСР. 25.01.56 на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 
обмеження по спецпоселенню зняте без права 
повернення на місце попереднього проживання.  

ЯНЦЕН Єлизавета Петрівна 1891ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-

латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Єлизавета Петрівна 1926ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл.  Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 21.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЯНЦЕН Зінаїда Федорівна 1932ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯНЦЕН Ірма Карлівна 1935ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  направлена 
на спецпоселення  в  м. Караганду, Казахстан, як 
член сім’ї німецької національності. 21.01.56 зві-
льнена на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЯНЦЕН Катерина Петрівна 1910ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 24.01.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Лідія Володимирівна 1914ׁр.  на-
родження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Лідія Іванівна 1898ׁр.  народжен-
ня. Народилася: Дніпропетровська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
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спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯНЦЕН Лідія Федорівна 1914ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯНЦЕН Лілія Петрівна 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Дніпропетров-
ська обл. Згідно з рішенням уряду в 1941ׁр.  на-
правлена на спецпоселення  в  м. Караганду, Ка-
захстан,  як член сім’ї особи німецької націона-
льності. 27.01.56 звільнена на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Марія Іванівна 1913ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.   

ЯНЦЕН Марія Іванівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. По-
мерла 19.06.1953ׁр.   

ЯНЦЕН Олександр Абрамович 1934ׁр.  
народження. Народився: Дніпропетровська обл. 
Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Семи-
палатинську обл., Казахстан. 01.10.54 звільнений 
на підставі наказу МВС СРСР №ׁ00597-51.  

ЯНЦЕН Ольга Петрівна 1928ׁр.  наро-
дження. Народилася: Донецька обл. Проживала: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Семипалатинсь-
ку обл., Казахстан. 09.02.56 звільнена на підставі 
наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Омелян Олександрович 1926ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
02.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯНЦЕН Оттомар Іванович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився і проживав: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
06.01.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯНЦЕН Петро Петрович 1921ׁр.  наро-
дження. Народився: Донецька обл. Проживав у 
м. Луганську. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлений на спецпоселення в Східноказахстан-
ську обл., Казахстан. 31.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯНЦЕН Рудольф Давидович 1927ׁр.  на-
родження. Народився: Донецька обл. Проживав: 
Луганська обл.  Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Семипалатин-
ську обл., Казахстан. 03.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕН Уляна Іванівна 1889ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Луганська обл. 
Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на 
спецпоселення в Молотовську обл., РРФСР. 
01.02.56 на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 
від 16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте 
без права повернення на місце попереднього 
проживання.  

ЯНЦЕН Фріда Райнгольдівна 1924ׁр.  на-
родження. Народилася: Житомирська обл. Про-
живала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
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товську обл., РРФСР. 09.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯНЦЕН-ПОЗДЄЄВА Фріда Федорівна 
1929ׁр.  народження. Народилася і проживала: 
Луганська обл. Згідно з Постановою Державного 
комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 на-
правлена на спецпоселення в Молотовську обл., 
РРФСР. 25.01.56 на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спецпоселен-
ню зняте без права повернення на місце попере-
днього проживання.  

ЯНЦЕНОВА Євгенія Карлівна 1895ׁр.  
народження. Народилася: Дніпропетровська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Семипа-
латинську обл., Казахстан. 18.02.56 звільнена на 
підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕР Адам Францович 1923ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 03.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.   

ЯНЦЕР Анна Йосифівна 1878ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан.  По-
мерла 01.03.54ׁр.    

ЯНЦЕР Анна Францівна 1930ׁр.  наро-
дження. Народилася: Миколаївська обл. Прожи-
вала: Іванівський р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
01.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕР Іван Георгійович 1911ׁр.  наро-
дження. Народилася: Одеська обл. Проживав: 
кол. Краснолуцький р-н Луганської обл. Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Свердловську обл., РРФСР. 01.01.56 

на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання.  

ЯНЦЕР Франц Адамович 1891ׁр.  наро-
дження. Народився: Миколаївська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з рішенням уряду в 
1941ׁр.  направлений на спецпоселення  в  м. Ка-
раганду, Казахстан. 01.02.56 звільнений на під-
ставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯНЦЕР Целестина Станіславівна 1893ׁр.  
народження. Народилася: Миколаївська обл. 
Проживала: Луганська обл. Згідно з рішенням 
уряду в 1941ׁр.  направлена на спецпоселення  в  
м. Караганду, Казахстан. Померла 24.12.50ׁр.    

ЯПС Анна Михайлівна 1927ׁр.  наро-
дження. Народилася і проживала: Свердловсь-
кий р-н Луганської обл. Згідно з рішенням уряду 
в 1942ׁр.  направлена на спецпоселення  в  Тал-
ди-Курганську обл., Казахстан. 21.02.56 звільне-
на на підставі наказу МВС СРСР №ׁ0601 від 
16.12.55.  

ЯПС Володимир Адольфович 1926ׁр.  на-
родження. Народився: Житомирська обл. Про-
живав: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Сверд-
ловську обл., РРФСР. 11.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.  

ЯПС Евальд Генріхович 1925ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 31.01.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЯПС Ергард Генріхович 1927ׁр.  наро-
дження. Народився: Житомирська обл. Прожи-
вав: Луганська обл. Згідно з Постановою Держа-
вного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлений на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 31.01.56 звільнений на під-
ставі Указу ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЯУФМАН Емілія Йосифівна 1902ׁр.  на-
родження. Народилася: Харківська обл. Прожи-
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вала: Луганська обл. Згідно з Постановою Дер-
жавного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 
22.09.41 направлена на спецпоселення в Моло-
товську обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу 
МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по 
спецпоселенню зняте без права повернення на 
місце попереднього проживання.   

ЯУФМАН Піус Готфрідович 1911ׁр.  на-
родження. Народився: Миколаївська обл. Про-
живав: Луганська обл. В 1941ׁр.  мобілізований 
в промисловість і направлений на спецпоселення 
в Удмуртську  АРСР, як особа німецької націо-
нальності. 17.01.56 звільнений на підставі наказу 
ПВР СРСР  від 13.12.55.  

ЯУФМАН Лідія Пилипівна 1926ׁр.  наро-
дження. Народилася: Харківська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Молотовську 
обл., РРФСР. 10.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЯУФМАН Марія Іванівна 1893ׁр.  наро-
дження. Народилася: Полтавська обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 23.02.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯУХМАН Валентин Семенович 1933ׁр.  
народження. Народився і проживав: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету 
оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлений 
на спецпоселення в Північноказахстанську обл., 
Казахстан. 25.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження по спец-
поселенню зняте без права повернення на місце 
попереднього проживання.  

ЯУХМАН Лариса Семенівна 1935ׁр.  на-
родження. Народилася: Донецька обл. Прожива-
ла: Луганська обл. Згідно з Постановою Держав-
ного комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 

по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯУХМАН Леніта Антонівна 1931ׁр.  на-
родження. Народилася: кол. Іванівський р-н Лу-
ганської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно 
з Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
20.01.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.  

ЯУХМАН Марія Миколаївна 1912ׁр.  на-
родження. Народилася: Курська обл. Проживала: 
Луганська  обл. Згідно з Постановою Державно-
го комітету оборони СРСР №ׁ702 від 22.09.41 
направлена на спецпоселення в Північноказахс-
танську обл., Казахстан. 25.01.56 на підставі на-
казу МВС СРСР №ׁ0601 від 16.12.55 обмеження 
по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання.  

ЯУХМАН Роза Антонівна 1937ׁр.  наро-
дження. Народилася: кол. Іванівський р-н Луган-
ської обл. Проживала: Луганська обл.  Згідно з 
Постановою Державного комітету оборони 
СРСР №ׁ702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Семипалатинську обл., Казахстан. 
09.02.56 звільнена на підставі наказу МВС СРСР 
№ׁ0601 від 16.12.55.   
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ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

 
 

ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ  
ЖЕРТВ  ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ  

НА  УКРАЇНІ  
 

     Після 1917 року, в період громадянської війни і на-
ступні десятиріччя на землі України пролилося багато 
людської крові. Мільйони безвинних людей на підставі ан-
тигуманних і антидемократичних законів та внаслідок 
прямого беззаконня і свавілля зазнали переслідувань за 
свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні пе-
реконання. Особливо тяжкою спадщиною минулого є масо-
ві репресії, які чинилися сталінським режимом та його 
провідниками в республіці. При судових і позасудових роз-
правах грубо нехтувались норми Конституції, покликані 
охороняти права і свободи громадян, елементарні норми 
судочинства... Реабілітація жертв політичних репресій по-
винна охоплювати увесь період після 1917 року до моменту 
набрання чинності цим Законом і поширюватись на осіб, 
необґрунтовано засуджених за цей час судами України або 
репресованих на території республіки іншими державними 
органами в будь-якій формі, включаючи позбавлення жит-
тя або волі, переселення в примусовому порядку, вислання 
і заслання за межі республіки, позбавлення громадянства, 
примусове поміщення до лікувальних закладів, позбавлен-
ня чи обмеження інших громадянських прав або свобод з 
мотивів політичного, соціального, класового, національно-
го і релігійного характеру... 
 
м.Київ, 
17 квiтня 1991 року. 
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УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ I СКОРОЧЕННЯ 
 
 
 

     
     ГУЛАГ – Головне управлiння таборiв НКВС 
     ДПУ – Державне полiтичне управлiння 
     зал.ст. – залiзнична станцiя 
     з-д – завод 
     к. – колонiя 
     кол. – колишнiй 
     к-п – колгосп 
     ЛКСМУ – Ленiнська Комунiстична Спiлка Молодi України 
     м. – мiсто 
     МВС – Мiнiстерство внутрiшнiх справ 
     МДБ – Мiнiстерство державної безпеки 
     МТС – машинно–тракторна станцiя 
     НКВС – Народний комiсарiат внутрiшнiх справ 
     НКДБ – Народний комiсарiат державної безпеки 
     обл. – область 
     ОДПУ – Об'єднане державне полiтичне управлiння 
     р-н – район 
     с. – село 
     СБ – служба безпеки 
     сл. – слобода 
     смт – селище мiського типу 
     ст-ця – станиця 
     СШ – середня школа 
     НСШ – неповна середня школа 
     с-ще – селище 
     ФЗН – школа фабрично-заводського навчання 
     х. – хутiр 
     ЧК – Надзвичайна комiсiя 
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