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ВІД ОБЛАСНОЇ РЕДКОЛЕГІЇ

Події Революції Гідності та суспільно-політичні процеси, нею спричинені, 
свідчать — Україна наполегливо прагне позбутись радянської тоталітарної спад-
щини. Українське суспільство поступово стає суспільством вільних людей. Україна, 
що пройшла через три креативні революції за останні 24 роки, здатна запропону-
вати новий устрій, який буде відрізнятися правилами, інститутами, принципами 
від теперішніх, пострадянських.

Успіх нової суспільної стратегії буде цілком залежати від формування і но-
вого історичного наративу, зокрема історичної пам’яті, вільної від страху, насиль-
ства, упередженості.

Цей новий виклик сучасності стає особливо драматичним у контексті агре-
сивної політики Росії, постійних заяв про росіян і українців як «один народ», 
формування у російському соціумі нового народного типу, не здатного самостій-
но мислити, ухвалювати соціально відповідальні рішення, проте готового легко 
сприймати заяви ідеологів «руского міра» про екстраординарність Росії, особли-
вість російського шляху тощо. З погляду історичної справедливості є не просто 
легковажними, а й відверто злочинними заяви про Сталіна як «ефективного ме-
неджера» (у 2015 р. 52 % росіян позитивно оцінили його роль в історії Росії, а серед 
сільського населення і людей старшого покоління цей показник сягнув 64 %), про 
неминучість «модернізуючого сталінізму», що «маховик історії завжди змащуєть-
ся великою кров’ю» тощо.

Ось чому сьогодні так гостро постає питання про історію України як частини 
цивілізованої демократичної Європи, а не роздільної лінії чи буферної зони між 
Європою і Росією.

Виходячи з постулату, що Україна — це Європа, потрібно розуміти — це стане 
реальністю на основі сучасної ідентифікаційної матриці, що безумовно дасть змо-
гу долучити українську історію до європейського і світового процесу і застерегти 
від скочування у неорадянський тоталітаризм.

Адже лише повна і об’єктивна історія України та історична пам’ять дасть 
змогу українцям, за словами Михайла Драгоманова, твердо стояти ногами й сер-
цем в Україні, а голови тримати в Європі.

Відтак вибір нової геополітичної стратегії України вимагає нових історичних 
досліджень, зокрема і «важкої історії ХХ століття». 

Хотілося б, щоб пропонована книга стала гідним внеском вінницьких істори-
ків, краєзнавців у формування національної пам’яті, ствердження віри у справед-
ливість.

Наполегливий науковий пошук, опрацювання величезного масиву архівних 
документів та епістолярних матеріалів дали змогу зібрати матеріали про уроджен-
ців Він ницької області, які були репресовані за т. зв. «політичними» статтями. Їх 
систематизація і класифікація здійснювалася за універсальним алфавітним прин-
ципом. 

До п’ятої книги «Реабілітовані історією. Вінницька область» включені доку-
менти з фондів особливого зберігання галузевого архіву СБУ та Державного архіву 
Вінницької області. На їх основі вдалося з’ясувати деякі регіональні особливості 
політичних репресій, уточнити відомості про репресованих громадян Він ницької 
області.
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Реабілітовані історією. Вінницька область

Центральне місце у книзі займає розділ, який містить біографічні довідки про гро-
мадян, чиї прізвища розпочинаються на літери «Т – Я». Крім відомостей про мешканців 
Він ницької області, у ній є довідки про вихідців з інших регіонів України та з-поза її меж, 
що проживали тут на час арешту. В окремих випадках дані стосуються осіб, які проживали 
в межах Вінницької області 30–50 років минулого століття, коли до її складу входили су-
міжні території сучасних Хмельницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, 
Одеської областей.

Надзвичайно важливою і складною є проблема методики опрацювання архівних 
документів, свідчень очевидців, основних категорій репресованих, регіональних особ-
ливостей тощо. У цьому випадку велику допомогу надали методичні рекомендації 
з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», видані відділом 
регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України, сучасні 
методологічні підходи і політичні оцінки вказаних явищ і фактів.

Опрацювання банку даних дало змогу визначити соціальний, національний, віковий, 
статевий склад репресованих. Це в основному були селяни-одно осіб ники, колгоспники, 
фахівці різних галузей господарства — агрономи, зоотехніки, інженери, а також вчителі, 
лікарі, священики та ін.

Основні звинувачення формувалися за довільно тлумаченими статтями Кримінально-
го кодексу УРСР або аналогічними статтями кодексів інших республік колишнього СРСР 
з їх досить широким спектром звинувачень у «контрреволюційній діяльності», «шкідниц-
тві», «шпигунстві на користь іноземної держави», «недонесенні про відомі факти антирадян-
ських настроїв» тощо. Іноді для подібних звинувачень використовувалися банальні побу-
тові випадки, дрібне хуліганство, порушення трудової дисципліни. Адже все тоді підпоряд-
ковувалося вищим інтересам «світової революції», і кара мала бути миттєвою і жорстокою.

Масові репресії мали, як правило, трагічні наслідки. Більше половини репресованих 
було засуджено до вищої міри покарання — розстрілу. Це спричиняло глибоку депресію 
у людей, руйнувало моральні засади суспільного організму, викликало соціальну апатію 
і зневіру у соціальну справедливість.

Специфіка формування біографічних матеріалів, поданих у книзі, пов’язана зі складніс-
тю опрацювання архівних документів. Значна кількість слідчих справ була оформлена на-
швидкуруч, з неповними відомостями в анкетах, без аргументованої мотивації ареш ту і зви-
нувачення, з численними граматичними помилками тощо. Ускладнювало роботу над мате-
ріалами книги і те, що частина слідчих справ була у постійному русі — від галузевого архі-
ву УСБУ у Вінницькій області до Державного архіву Вінницької області та навпаки.

У процесі роботи над книгою виникали певні термінологічні труднощі, пов’язані з не-
правильним перекладом анкетних записів, зазначенням місць народження та проживання 
за тогочасним територіальним та адміністративним поділом.

Обласна редколегія і редакційно-видавнича група свідомі того, що науково-пошукова 
робота та опрацювання матеріалів і документів повинні носити системний і ґрунтовний 
характер, постійно поповнюватись і вдосконалюватись. Тому виявлені нові факти і свід-
чення стануть предметом досліджень у рамках науково-документальної серії книг «Реабі-
літовані історією».

На думку облредколегії, пропонована книга матиме наукове значення і практичну 
цінність. Вона потрібна насамперед тим, хто зазнав несправедливих звинувачень, їхнім 
родичам і близьким, ученим-дослідникам; органам державної влади і місцевого самовря-
дування; культурно-просвітницьким організаціям.

Важливо, щоб це видання стало засобом морального очищення суспільства, працюва-
ло на утвердження непохитних гарантій демократії, гуманізму і справедливості.



7

Більшовицька інквізиція: як це було насправді

Бо час хоч пам’ять захистити
Про них, розстріляних по списку!
Жаль, епітафій не вмістити
Всіх на одному обеліску…

Тетяна Чорновіл

Розділ І

БІЛЬШОВИЦЬКА ІНКВІЗИЦІЯ: 
ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ
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Реабілітовані історією. Вінницька область

Існує багато пояснень і концепцій про причини та сутність репресій проти населен-
ня Радянського Союзу. Та якими б не були теоретичні пояснення цього історичного яви-
ща, його сутність зводиться до одного: залякати людину, позбавити її волі до опору полі-
тичному режимові, нав’язаному насильницьким чином і за допомогою нових насильств 
утримувати народ у беззастережному рабському послуху.

Відомо багато різних засобів узаконення влади, використовуваних різними волода-
рями, партіями, політичними режимами. Серед них відсутній терор. Адже сам факт те-
рору проти власного населення засвідчує усвідомлення узурпаторами несприйняття на-
родом їх влади як законної. 

Не сприймали законною люди і більшовицьку владу. «Комнезам, комнезам, /преве-
лике званіє, /надягає галіхве,/ іде на собраніє», — так, за спогадами М. Стельмаха, глу-
зували з сільських активістів подільські селяни. «Не з’їздами і нарадами відбудуємо 
Україну», — резонно зауважував військовий діяч, публіцист М. Колодзінський1.

Тому, щоб утримати владу і примусити людей дотримуватися її приписів, настанов 
і закликів більшовики могли використати лише один засіб — репресії.

Достатньо написано статей і монографій, щоб зрозуміти суспільні причини, меха-
нізми функціонування державної репресивної машини. Принципово менше публікацій 
про фізичне і духовне становище жертви державного терору — звичайної, несправед-
ливо засудженої людини. Ще не в повній мірі досліджені умови життя, праці та побут 
в’язнів тюрем НКВС і таборів ГУЛАГу.

Шлях в’язня від арешту до смерті, а іноді, до повернення додому — мета цієї статті. 
Відразу зауважимо, що будь-який опис не зможе передати жахіття, які відчувала жертва 
репресивної машини. Адже, сама людина лише частково може словами передати зміст 
своїх дій та дій слідчих, описати свої почуття, переживання. Але як передати словами 
невимовний фізичний біль, розпач, жах, нелюдські тортури, усвідомлення несправедли-
вості, страх за долю беззахисних рідних, усвідомлення безвиході як для себе, так і для 
всіх. Як словами передати, що через це все душа дичавіє, людина перетворюється у по-
твору. Людська свідомість відмовляється це сприймати, не може вмістити в себе ту всю 
безодню мук, які переживав кожен в’язень. 

У статті використано спогади в’язнів ГУЛАГу, насамперед вінничан. Вони відчува-
ли себе безсилими у спробах змалювати, відобразити всю глибину своєї трагедії. Так, 
Степан Пекарчук, 1904 р.н., уродженець Брацлава, українець, студент Львівської бого-
словської академії, арештований у липні 1932 р., писав: «Мені хотілося б оповісти про 
життя в совіцьких тюрмах та на каторзі, де мені прийшлося провести сім тяжких років 
ув’язнення, переплетених з страшними жахами, незрозумілими для культурної маси лю-
дей. Не знаю, чи вдасться це мені зробити, бо перо не в силі передати всього того, що ба-
чилося і переживалося…»2

Отже, якою ж була насправді технологія інквізиції?

ПРИВОДИ ДО РЕПРЕСІЙ
Репресувати могли будь за що. Так, Іван Козяр переповідає розповідь капітана кораб-

ля, який разом з командою були арештовані за те, що кілька моряків по-дружньому обмі-
нялися з командою французького корабля гостинцями. Наші моряки подарували францу-
зам дві пляшки горілки, а навзаєм отримали дві пляшки рому і коробку мандаринів. Учас-
ники цього природного прояву людської приязні, пролетарського інтернаціоналізму, за 
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формулюванням тогочасної комуністичної пропаганди, були арештовані й допитані. Троє, 
які безпосередньо брали участь в обміні, більше на корабель не повернулися. Всіх інших 
звільнили, записавши в особові справи інформацію про інцидент.

Робітник консервної фабрики розповідав, що на підприємство завітала група інозем-
ців. Одна жінка-іноземка дала двом дівчатам-лаборанткам по шоколадній плитці. Дівчат 
одразу ж викликали до міськвідділу НКВС і вони більше на фабрику не повернулися3.

Приводом міг бути лист від родичів з Польщі, до якої тоді входили західноукраїнські 
землі, чи з якоїсь іншої країни. Нерідко людей заарештовували на підставі необґрунтова-
ного доносу завидющого сусіда чи недруга4.

Більшість подільських селян потрапляли до червоних жорен репресій за… рознаряд-
кою. На переконання московських керманичів, в Україні у підпіллі гуляли «цілі антира-
дянські дивізії». Постанови Політбюро ЦК ВКП(б) встановлювали ліміти на арешти та 
смертні вироки для України серед «куркульського та іншого антирадянського елементу». 
Визначені ліміти можна було лише збільшити. Скоротити ліміт — означало для партійних 
і радянських виконавців лише одне — підписати собі вирок і доповнити скорочений спи-
сок власними іменами.

Коли планові цифри на репресії доводилися обласним керівництвом районному, 
останнє ділило їх між селами району. У район викликали голів колгоспів чи парторгів 
(партійних організаторів) і ставили їм завдання підготувати списки людей для репресій. 
У списки потрапляли усі, хто був небажаним для голови колгоспу чи партійного функціо-
нера, хто дозволяв собі будь-коли публічно критикувати владу, хто мав власну думку, хто 
прагнув самостійно господарювати, хто був розумніший чи кмітливіший за керівництво, 
а тим більше ті, хто проявляв неприязнь, чи знічев’я кинув косий погляд на тодішнє ке-
рівництво5.

Арештовували за спроби пожартувати. І. Козяр пригадує такий випадок. Якийсь про-
пагандист у розмові з робітниками зацитував традиційне більшовицьке гасло «Нам нуж-
но догнать і пєрєгнать Амєріку». Хтось у відповідь жартома зауважив: «Коли ми дожене-
мо Америку, то залиште мене там, а самі переганяйте». Цього виявилося достатньо, щоб 
жартівник отримав 3 роки концтаборів6.

Жертвою чекістів Хмільницького району став Й. Якубовський, який у 1916–1918 рр. 
у складі частин царської армії воював на території Франції. Після завершення Першої сві-
тової війни він повернувся додому, а в січні 1938 р. його заарештували «за агітацію на 
користь Франції»7.

Інженери-винахідники ставали жертвами тому що цікавилися досягненнями техніки 
за кордоном. Їх не рятували навіть власні ефективніші винаходи. Так сталося, наприклад, 
з головним інженером Вінницького цук ротресту8. Ветеринара репресували за смерть кол-
госпного коня, учителя — за українську книжку, за сорочку-вишиванку, композитора і ди-
ригента — за відсутність пісень, що прославляють соціалістичне будівництво, Сталіна 
в репертуарі хору чи творчому доробку.

Викладачам інкримінували вихваляння життя учителів у дореволюційні часи або не 
використовування на заняттях якогось політичного документа9, за розповідь студентам 
анекдоту про міліціонера10. Для звинувачень у вербуванні до складу контрреволюційної 
організації підходили особисті симпатії і навіть кохання11. 

Знищенню підлягали всі учасники колишніх повстанських загонів, учасники селян-
ських виступів, амністовані на початку 20-х рр., члени кооперативів, створених за цар-
ських часів. У Вінницькій області, як прикордонній, достатньо було мати іноетнічне 
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походження: поляка, чеха, німця, єврея для арешту. Не рятувала і належність до корінно-
го українського населення, яке репресували за український буржуазний націоналізм. Для 
цього людині достатньо було назватися українцем. Якось під час допиту слідчий управ-
ління НКВС Ширін назвав арештованого поляком. Той сказав, що він українець. Ширін 
крикнув: «націоналіст», «молися богу»12. Націоналістами оголошували усіх членів това-
риства «Просвіта» та читачів її хат-читалень. 

Зібрати інформацію для компрометації потенційної жертви оперативним співробітни-
кам НКВС допомагала розгалужена мережа «сєкрєтних сотрудніков», скорочено «сексо-
тів». Їхнє число невпинно зростало. Мешканці Одеси були переконані, що на кілька одесь-
ких сімей припадає щонайменше один сексот13. Через цю мережу жодна людина не могла 
почуватися у безпеці, мусила ретельно обдумувати свої дії, висловлювання, завжди зали-
шатися пильною, навіть у спілкуванні зі своїми діть ми. Адже вони могли повторити десь 
на людях думку своїх батьків, яку чули у сімейному спілкуванні. Офіційні плакати тоді 
закликали до пильності стосовно ворогів, проте людям доводилося проявляти цю пиль-
ність стосовно «сексотів», осіб зазвичай аморальних, неосвічених, які могли перекрутити 
і подати в антирадянському контексті будь-яке, хоча б трішки оригінальне висловлювання. 

Тому прелюдією до пекла можна вважати саме життя «на свободі» у СРСР.
Потрапивши у червоні жорна чекістського пекла, люди натужно шукали логіку у ре-

пресіях проти себе і не могли її знайти, карталися сумнівами, впадали у відчай від неспро-
можності щось пояснити в абсурді, нагромадженому навколо них. Проте логіка крилася 
не у діях щодо них — конкретних людей, а у діях щодо широкої людської спільноти. Чим 
нелогічнішими і абсурднішими були «приводи» до арештів, «аргументи» для покарання, 
тим більше вони слугували засобами залякування суспільства, перетворення його гро-
мадян на безсилих, безсловесних потенційних жертв влади. І чим безглуздішим був при-
від до арешту, тим більше страху він сіяв серед людей. Змушував їх усвідомлювати свою 
беззахисність, не дозволяти собі будь-якої критики режиму, спонукав до вдячності партії, 
уряду, Сталіну за те…, що цього дня людину обминула увага каральних органів, що вона 
живе, байдуже як, головне — живе. 

Тих же, хто потрапляв у їх лабети, чекало не одне коло пекла. Більшовики створю-
вали у пенітенціарних закладах такі умови, за яких в’язень перебував на межі фізичного 
існування, мав перетворитися на безвольну, виснажену, байдужу істоту. У такому стані 
людина зрештою, заради припинення страждань погоджувалася підписати будь-яку об-
мову проти себе чи інших.

АРЕШТ 
Уночі, найпізніше вранці, коли людина збиралася на роботу, стукали у двері і, не очі-

куючи запрошення, одразу заходили. Зазвичай співробітників було троє: озброєний мілі-
ціонер у формі, агент НКВС у цивільному і представник місцевої влади. Ніхто з них не 
вітався. Агент НКВС звертався на «ти», запитував, хто ще мешкає у домі (квартирі) і по-
давав ордер на обшук і арешт, незалежно від результатів трусу. Від хвилювання люди-
на не могла прочитати папірця. Агент НКВС тицяв у руки хімічного олівця і вказував, де 
ареш тований мав поставити підпис. Далі лунала коротка фраза: «Ти арештований!», а мі-
ліціонер отримував наказ вартувати арештованого. Той діставав револьвер, наказував не 
рухатися і попереджав, що в іншому разі стрілятиме без попередження.

Тим часом агент НКВС та представник влади розпочинали обшук. Як правило, нічо-
го не знаходили, забирали документи, кілька книг, листів, фотографії.
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Ошелешену арештом і обшуком людину під конвоєм міліціонера виводили у двір, де 

садовили в автомобіль, знаного серед громадян як «чорний ворон». Проте цей кінообраз 
більше відображає ситуацію у великих промислових та адміністративних центрах. На ра-
йонному рівні арештованого садовили на воза. Спроби дружини і дітей попрощатися гру-
бо обривалися. Категорично відштовхувалися спроби жінки дати арештованому на доро-
гу найскромніші харчі.

Описаний сценарій арешту усе ж таки давав жертві певні гарантії на збереження жит-
тя. У ще гіршому становищі опинялися жертви енкавеесівців, що полювали за золотом 
і прикрасами. Щоб деморалізувати жертву, співробітники НКВС били ногами у двері, 
зриваючи їх з петель. Зайшовши до помешкання, вихоплювали револьвери, кричали: «Ти 
ареш тований! Збирайся і пішли!» Працівники репресивних органів не показували жодно-
го ордера на арешт чи якогось припису, що виправдовували б їхні дії. Жертва вторгнен-
ня і не намагалася запитувати про законність дій, чи тим більше — чинити опір. У тако-
му разі вона б одразу прирекла себе на смерть, а сім’ю — на поголовний арешт14. Ось як 
описує арешт своїх батьків колишня мешканка Тульчина Тетяна Григоренко-Жеребецька: 
«18.12.1937 року до будинку, де ми жили, під’їхав «чорний ворон». Три чоловіки, як потім 
виявилось, із НКВС, перекинули все у будинку догори днищем, кричали, ображали бать-
ка і матір, погрожували вбити. Я забилася від страху в куток, нічого не розуміючи, оскіль-
ки мені було всього 13 років. Мама страшенно голосила і плакала, бачачи все, що відбува-
лося. Кілька годин тривав обшук, а потім чекісти, скрутивши батькові руки, повели його 
до машини. Через кілька хвилин повернулись, схопили маму і потягли її теж до машини. 
Я одна залишилася в хаті, заплакана і перелякана, не уявляла собі, що ж буде зі мною»15.

ПЕРШИЙ ІНСТРУКТАЖ
Привезених до районного відділу чи обласного управління НКВС арештованих зри-

вали з лавки різкою командою «Встать» та інструктували про правила поводження в’язня: 
«Кожен заарештований органами НКВС має вставати, коли співробітник НКВС входить 
(у приміщення або у двір); перебуваючи в коридорі чи іншому приміщенні, очікуючи на 
транспортування чи переміщення, заарештований повинен стояти очима до стіни із за-
кладеними руками за спину нижче пояса; не повертати голову ні вправо, ні вліво, не жес-
тикулювати, не показувати ніякої міміки і не розмовляти з тими, хто стоїть поруч, ким би 
вони не були. При пересуванні зберігати повну тишу; рухатися за вказівками конвойного; 
беззаперечно виконувати всі накази конвою; не завдавати побоїв і не кричати на сторожо-
вого пса, який допомагає конвойному. Під час руху визначеним маршрутом за зроблений 
крок вліво чи вправо конвойному дозволяється стріляти без попередження». Далі енкаве-
есівець додавав, що кожен заарештований органами НКВС є «заключенный», а скороче-
но «зек». Звертаючись до співробітників НКВС, зек має казати «гражданін начальнік»16.

Після інструктажу в’язень ще вважав себе помилково затриманим і благав відвес-
ти його «до начальника», який неодмінно з’ясує помилковість затримання. Саме тоді він 
і отримував перший наочний урок тюремної дисципліни. Директор першої вінницької 
зразкової школи О. Трачук про цей досвід розповідав: «Слова «відведу тебе до начальни-
ка» миттю мене окрилили, і я виструнчився перед цією потворою. Він мовчки наганом по-
казав мені, куди йти. Раптом чую: «Стій!» Став. «Руки назад!» — істерично заревів Дяков. 
Замість того, щоб негайно закласти руки назад і не дратувати його, я зреагував на його рев 
іронічною посмішкою. Руків’я нагана блиснуло над моєю головою, з очей посипались 
іскри… Коли я отямився, по спині текло липке і тепле. Дяков заломив мої руки за спину… 
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Він домігся свого: «вправив мені мізки», як сам висловився. Майже два десятки років по-
тому я ходив, заклавши руки назад»17.

Для залякування новоарештованих слідчі Вінницького управління НКВС часто при-
водили їх на групові допити із застосуванням фізичних тортур. У кімнату, де знаходили-
ся двоє-троє звіряче катованих арештантів, приводили скільки могло вміститися, інших 
примушували слухати зойки та стогони катованих у коридорі, під відчиненими двери-
ма18. У вінницькому приміщенні управління НКВС місце для вибивання зізнань і одно-
часно для залякування новоарештованих влаштовували й на першому поверсі, під схо-
дами19. На майданчику розміром, приблизно, у двадцять мет рів від сутінків і до самого 
світанку «обробляли» тих, хто відмовлявся підписувати фальшиві протоколи слідчих. 
Жертву катували, аж поки з її вуст не виривалося слово: «Підпишу». Тоді її волокли до 
кабінету слідчого. 

«Дяков поставив мене в ряд з іншими: обличчям до стіни, навшпиньки, наче балери-
ну, руки догори. За такого стояння досить одного удару по нирках — і найміцніша люди-
на, як підрізаний дуб, валиться…

За спиною падали один за одним люди, їх били в найчутливіші місця, роздягали до-
гола і сікли скрученою дротиною чи лупили дрючком по голові, по спині, по ногах… Зне-
притомнілих відтягали в куток; оскаженіло матюкаючись, хапали іншу жертву, якій пере-
раховували ребра, відбивали печінки…

Важко, дуже важко було стояти на тремтячих ногах і щомиті очікувати, що ось-ось 
тебе бебевхнуть по нирках, і ти покотишся під удари дротяної нагайки чи ніжки від стіль-
ця, і будуть тебе молотити до цілковитого знесилення і забуття»20.

Після першої екзекуції напівживих в’язнів вкидали в кузов вантажівки, накривали 
брезентом і везли до в’язниці. Спочатку арештованого кидали до так званої «брехалів-
ки» — транзитної камери, де він чекав, поки оформляли його документи. Очевидно, щоб 
посилити жах в’язня, «брехалівки» ніколи не прибирали. Тут все було просякнуте бру-
дом і специфічним тюремним смородом. Не було там і традиційної «параші». Тому люди, 
побиті, знервовані, нерідко не витримували і блювали й випорожнялися прямо у камері.

Звідти в’язнів забирали у в’язничну перукарню, де мордоворот-перукар, як правило, 
з кримінальних побутовиків, затупленою машинкою-«лобогрійкою» де стриг, а де вири-
вав волосся жмутами. Санобробка завершувалася тюремною лазнею.

УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ В’ЯЗНИЦІ
Так в’язень потрапляв до нового кола більшовицького пекла — в’язниці, де людина 

повільно помирала від голоду, нестачі повітря. Вінницька в’язниця мала спеціальний кор-
пус для політичних в’язнів. У кількаповерховому корпусі були лише одиночні камери при-
близно 2,5 м у довжину і 1,2 м у ширину та на зріст високої людини у висоту. Камери зна-
ходилися по периметру будівлі. Вздовж камер простягалися відкриті до центру корпусу 
коридори. Центр був вільний від забудови. Ним з поверху на поверх тягнулися лише ши-
рокі сходи. Тому спостерігач, що знаходився у цент рі нижнього поверху, міг проглядати 
всі переміщення у корпусі.

У корпусі панувала цілковита тиша. Наглядачі, що слідкували за в’язнями, взувалися 
у валянки. Вони могли нечутно підійти до дверей і несподівано заглянути у засклене віч-
ко, щоб проконтролювати поведінку в’язня. Для того, щоб в’язні не мог ли перестукуватися 
і не передавати інформацію, стіни камер драпували повстю, фарбували, і стіни «німіли»21.
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У камері стояло прикуте до стіни вузьке ліжко. Матрац на ньому був наповнений 

дерев’яною стружкою, перебитою на тирсу. Під голову в’язень замість подушки клав свій 
одяг. Своїм одягом він мусив і вкриватися. Загалом, утримування в’язня здійснювалося 
у його власній одежі. Тюремний режим не передбачав ніякої зміни білизни. Іноді в’язню 
дозволялося отримати передачу від рідних з білизною та чимось з верхнього одягу. Білиз-
на видавалася у рідкісних випадках і лише тим, хто був зайнятий у в’язниці на якихось ро-
ботах: кухарював, прибирав, рубав дрова тощо.22

До стіни ж були прикуті залізна табуретка та трішки більший за розмірами квадрат-
ний столик (з довжиною сторони понад 30 см). Тюремний режим передбачав підйом о 6 го-
дині ранку. З цього моменту і до 10 години вечора в’язням заборонялося не те що лягати 
у ліжко, але навіть і сідати на нього. У камері заборонялося співати, шуміти, мати книгу, 
часопис, газету, папір чи олівець.

Тюремний режим передбачав 8 годин для сну. Це цілком відповідало б потребам люд-
ського організму. Проте слідчі викликали на допити саме серед ночі. Тому для сну людині 
залишалося 2,5–3 години. Потім можна було сидіти на залізному табуреті чи ходити по ка-
мері: чотири короткі кроки до стіни, чотири короткі кроки до дверей23. Якщо знесилений 
в’язень задрімав навсидячки чи навстоячки, тюремні наглядачі вривалися в камеру, ви-
штовхували в’язня на коридор, роздягали догола, заганяли до вбиральні, обливали холод-
ною водою та били, поки не синів. Опісля тягли волоком до камери та кидали через поріг…24

Щоб абсолютно відрізати в’язня від світу, його позбавляли навіть можливості диви-
тися на небо. Заґратоване вікно камери, що знаходилося високо над головою, було прикри-
те дерев’яним щитом, «єжовським козирком». Цілу добу камеру освітлювала електрична 
лампочка. 

Небо крізь грати в’язень міг побачити лише під час п’ятнадцятихвилинної прогулян-
ки. На прогулянку в’язнів виганяли у так звані дерев’яні «собачники», що розміщувалися 
у кам’яному мішку внутрішнього двору в’язниці. «Собачник» — це щось на зразок будин-
ку без даху, з кабінками розмірами 2,5 на 2,5 м, відокремленими подвійними стінами і від-
даленими одна від одної метри на два. Графік прогулянок в’язничні служби складали так, 
щоб в’язні з різних камер ніколи не зустрічалися. «На такій прогулянці щоденно втрача-
ють свідомість по кілька душ, їх виносять на ношах із двору в середину тюрми. Це стаєть-
ся через повне виснаження організму, недоїдання. На прогулянці люди ходять бліді, з про-
валеними очима, байдужі, мовчазні, худі, як скелети»25.

У кожному «собачнику» працював окремий штат наглядачів, які пильно стежили за 
порядком. Тобто за тим, щоб в’язні не розмовляли між собою, руки тримали за спиною, хо-
дили один за одним вервечкою по периметру кабінки. Голова в’язня мала бути опущеною. 
Він мав дивитися не в небо, не прямо перед собою, а лише під ноги.

Якщо в’язень піднімав голову, навіть мимовільно, наприклад, почувши гуркіт літака 
у небі, прогулянка негайно припинялася. За провину в’язня карали всю камеру: забороня-
ли прогулянку на три дні26.

Переповненими були й ті камери обласної в’язниці, в яких утримували так званих по-
літичних. В одиночних камерах розмірами 2,5 на 1,2 метра і висотою на зріст високого чо-
ловіка сиділи по 4–5 і навіть по 6 осіб27. Вони спали сидячи на підлозі, обіпершись на стіну. 
Поодинці утримували лише звинувачених у найважливіших чи групових справах. 

Подібні умови були й у в’язницях, розміщених на шляхах етапування в’язнів до конц-
таборів ГУЛАГу. Так, в Одеській в’язниці в одиночних камерах могли утримуватися і се-
меро чоловіків. Влітку спека і висока вологість, тіснява перетворювали життя в’язнів 
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у нові тортури. В’язні змушені були скидати з себе одяг. Випари з напівголих тіл забивали 
дух. Щоб отримати хоч трохи свіжого повітря, в’язні розбивали шибку у вікні, проте без 
системи вентиляції це мало допомагало. Вдень сиділи на ліжках, на підлозі, там же біль-
шість змушена була і спати28. 

Час від часу у камері влаштовували «шмон» (обшук). Дзвеніли ключі, скреготали две-
рі, в’язнів виводили в коридор, роздягали, уважно оглядали, заганяли у вбиральню і зами-
кали. Тим часом тюремники уважно оглядали камеру, перемацували усі рубчики, мішеч-
ки, хусточки. Речі скидали на одну купу і йшли геть.

Проте і такі умови життя були ще не найгіршими. Найгіршими були умови у так зва-
ній карантинній камері Вінницької в’язниці. «Розчинилися двері камери і десятки різнома-
нітних до млости бридких пахощів разом пахнули мені в лице. Мені здалося, що задушуся 
від одсутности повітря. В темряві камери ворушилися десятки обдертих і схудлих людей, 
простягаючи назустріч мені дрижачі зашмаровані руки, благаючи і стараючись висмикну-
ти з-під пахви мою саківку з хлібом…

Нема ані аршина вільного місця, де можна було б не те що лягти, а підсісти. Камера 
з себе уявляла вузьке продовгасте помешкання. З обох боків під стінами збиті нари, на на-
рах, під нарами і на цементованій підлозі в два ряди посередині лежали і сиділи в’язні, не 
маючи змоги рухатися, і лише коло дверей залишався шматочок вільного місця, аби мож-
на було підійти напитися води, чи по «потребі».

До кожного нового прибулого незнайомого підходять «Івани» (так звані старші), 
вони розганяють «шпану», забирають їжу та що є ліпшого з одежі, при найменшому опо-
рі б’ють, і б’ють в такі місця, щоби не залишалося знаку: в живіт, під груди. Після всього 
провадяться «хрестини» нового, примушують роздягатися зовсім і танцювати, просиджу-
вати годинами на «параші», набивають в ніс тютюн, приколюють стиха до спини папір, 
який запалюють, а ціла камера в той час губами дзвонить на пожежу, а ніч настане, всі по-
снуть, тоді один з «Іванів» намотує «новому» на пальці ніг папір, намочений у нафті, і за-
палюють і т.п.

…Були випадки, що «новичок», доведений до одчаю, скаржився адміністрації тюрми, 
але ж це є одна з самих страшних помилок для всіх новоприбувших». Такого оголошува-
ли «лягавим», «стукачем», і «траплялися нерідкі випадки, що такого нещасного забива-
ли на смерть»29.

Перебування у радянській в’язниці спотворювало психіку людини. Людина втрачає 
доброту, лагідність, товариське взаєморозуміння. Зате у ній пробуджуються звірячі ін-
стинкти, вона вибухає егоїстичним свавіллям. У справжнє випробування перетворювала-
ся ніч у переповненій камері. Наприклад, у Житомирській в’язниці у камері, розрахованій 
на 31 особу, тримали по 250. «Ні пройтись, ні розім’ятись: сиди, немов опудало, припну-
тий до одного місця». «Після відбою, хочеш не хочеш, лягай спати. Але ні місця, ні ліжка, 
ні нар, ні матраца, ні ковдри, ні соломи… Засинаєш під лайку наглядачів. Та й між собою 
ми уже розмовляємо такою ж бридкою мовою, від якої каміння стогне. З цією «молитвою» 
лягаєш на бочок, «валетом», приймаєш до свого носа, в обійми, спітнілі, смердючі ноги 
в’язня з протилежного ряду. Досить одній людині спросоння повернутись з боку на спину 
або на інший бік, як пів камери прокинеться, і тоді полетить на адресу нещасного «в Бога, 
в хреста»…А спробуй-но в нічну пору пробратись до «параші». Як би обережно не ступав 
поміж щільно стиснутими тілами, як би сторожко не просовував ноги поміж чужі кінців-
ки, все одно наступиш на когось. Людина зі сну здригнеться, закричить, а ти, злякавшись 
і зачепившись за інше тіло, падаєш. Крізь сон зриваються ті, що поруч. Галасують, лають-
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ся. Пробуджується вся камера. І ґвалт не стихає до підйому. Іноді порушникові спокою 
дадуть таку «парашу», що він у синцях ледве ноги доволоче до свого місця»30.

УМОВИ УТРИМАННЯ АРЕШТОВАНИХ ЗА ПІДОЗРОЮ 
У ПРИХОВУВАННІ ЗОЛОТА І ДОРОГОЦІННОСТЕЙ

Можливо, у найжахливіші умови тюремного ув’язнення потрапляли представники ін-
телігенції, у яких співробітники НКВС запідозрювали наявність золотих царських монет, 
дорогоцінних прикрас, а частіше просто кидали до в’язниці, щоб родичі за будь-яку ціну 
постаралися їх викупити.

Мешканці камер перебували у надзвичайній тисняві. У камерах, розрахованих на 
15–16 осіб, могли утримувати по 200–250 арештованих. Усі стояли у цілковитій темряві, не 
маючи можливості не те що сісти, бодай на підлогу (ні стільців, ні нар у камерах не було), 
а й навіть нахилитися. Камери могли бути такими переповненими, що нових арештантів 
чи приведених з допиту, тюремна охорона закидала у камеру на голови тих, що стояли. 
Виведення потрібного арештанта з переповненої камери перетворювалося у справж ню ек-
зекуцію над співкамерниками. У камері вмикали тьмяне світло. До неї входили 3–4 тю-
ремщики, озброєні гумовими кийками та канчуками, виготовленими з гуми та м’якого 
дроту. Вони протискувалися між ареш тантами та били їх направо і наліво. Люди крича-
ли, плакали, благали пощади, але навіть не намагалися вирватися з нестерпної клоаки. За 
дверима чатували інші охоронці з водяними шлангами у руках. Коли екзекутори, побив-
ши нещасних, виходили, то інші охоронці з-за дверей поливали людей водою.

Тіснява не давала можливості налагодити навіть наймізерніше харчування. Раз на 
день у камеру на голови в’язнів кидали кілька шматків хліба. До туалету виводили раз на 
день. Тому люди нерідко, не маючи сил витерпіти, мимоволі випорожнялися у камері. Сто-
яв страшний сморід та задуха. Частина арештантів пухла від голоду. Тіла приречених по-
чинали гнити, по ногах стікали гнійні виділення31.

ХАРЧУВАННЯ
Годували ув’язнених у корпусі для політичних лише двічі на день. До вранішнього ра-

ціону, о 8 годині, включалася скибка хліба у 200–250 г і кухоль кип’яченої води без цукру. 
В обід, о 12 годині, в’язень отримував кухоль супу без м’яса і будь-яких жирів. Далі у хар-
чуванні наступала перерва на 20 годин (ввечері давали кухоль окропу). Ті, хто жили на та-
кому «голодному пайку», зрештою, повністю виснажувалися і ставали «худими як скеле-
ти». Виживали ті, які отримували хоча б бідні передачі від рідних32. В іншому разі, за спо-
стереженнями С. Пекарчука, за 3–4 місяці в’язень втрачав усі сили, набував хвороб і пере-
творювався у «живого непохованого»33.

КАРЦЕР
Якщо в’язень порушував режим утримання, його карали карцером. Це був кам’яний 

мішок з цементною долівкою, залитою водою. Лише на п’ятий день утримання тут дава-
ли баланду.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИСК ПІД ЧАС СЛІДСТВА
Далі в’язня вели на перший допит. Йому одразу пропонували зізнатися у висуну-

тих звинуваченнях. Того, хто зізнавався, вели до слідчого, а тих, хто відмовлявся, брали 
у «єжові рукавиці» так звані «колольники».
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Щоб примусити арештованого обмовити себе, визнати себе контрреволюціонером, 
ворогом народу, шпигуном тощо, розпочинали з засобів психологічного тиску. Слідчі-
«інтелектуали» розпочинали з чорного гумору. На природне запитання арештованого: «За 
що я арештований?», вони відповідали: «Це ти сам скажеш…»34 Усіма засобами вони на-
магалися цинічно довести жертві, що вона позбавлена будь-якого захисту, підкреслюва-
ли відсутність будь-якої справедливості в їхніх стінах. Якось під час нелюдських знущань 
колгоспник О. Собчук заявив слідчому Антонову, що той не має права бити в країні, що 
живе за законами сталінської конституції. «Тоді Антонов підскочив до мене, ударив кула-
ком в одне вухо: «Ось тобі конституція!», а потім — у друге вухо: «А це тобі — право…»35

Вони стверджували, що належність людини до контрреволюційної організації уже 
викрито за допомогою документів, а тому впертість, небажання зізнатися особисто при-
веде лише до надзвичайної міри покарання36. Слідчі попереджали, що вони обов’язково 
вислухають інших учасників нібито розкритої контрреволюційної змови чи організації. 
Можливо хтось із них своїм щиросердним зізнанням провини і викриттями контрреволю-
ційної змови (організації) заслужить пом’якшення покарання, на відміну від того, хто сво-
їм мовчанням якраз і демонструє свою контрреволюційність і винуватість.

Слідчі постійно провокували арештованого на вияви підлості, оббріхування своїх 
колег, знайомих, що ще перебували на свободі, чи уже сиділи у сусідніх камерах. Щоб 
отримати від в’язня лжесвідчення на самого себе, сталінські кати використовували уже 
зламаних ними в’язнів. Найчастіше це були доволі високопо ставлені партійні і радянські 
посадовці. У 1937 р., наприклад, це були секретар обласного комітету КП(б)У Юр’єв та 
секретар Вінницького міського — Луньков. Таких зламаних арештантів, які зі страху чи 
з ідейних міркувань погоджувалися давати лжесвідчення на інших, використовували та-
кож, за термінологією слідчих, як «насєдок» («квочок»). Їх підсаджували у камери як про-
вокаторів, щоб вивідати наст рої та думки в’язнів, приховані факти їх біографії тощо. Вони 
також виконували роль «толкачєй» («штовхачів»): вмовляли арештантів давати свідчення, 
необхідні слідчим, як на себе, так і на тих, хто залишився на волі. Штовхач радив: «Якщо 
хочеш залишитися живим, то підписуй все, що від тебе вимагає слідчий, а на суді себе 
реа білітуємо»37.

Для психологічного тиску використовували й родинні почуття. Обіцяли побачення 
з рідними, але за умови, що арештований визнає себе контрреволюціонером. У подібних 
випадках слідчий казав: «Подумай про себе, ти ще молодий, у тебе молода дружина і ма-
ленькі діти… Так ось. Тепер дай мені відповідь на таке запитання: коли ти почав свою ді-
яльність в контрреволюційній організації і в чому полягала твоя робота?» Ще частіше 
застосовували шантаж арештом дружини і дітей38. Енкавеесівці стверджували, що у них 
є розпорядження головного прокурора СРСР про те, що жінки заарештованих контррево-
люціонерів теж мають бути заарештовані як члени сім’ї контрреволюціонерів і без слід-
ства та суду будуть заслані до Сибіру39.

Щоб зламати опір арештованого, слідчі застосовували й очні ставки з тими, хто вже 
«розколовся». Нерідко це дійсно ламало в’язнів, і якщо не відразу, то через деякий час вони 
«зізнавалися»40. К. Кобилянський, секретар Вінницького міського комітету КП(б)У, розпо-
відав: «Через кілька днів після мого арешту Ширін привів до свого кабінету арештовано-
го Рейнера, який мав вигляд живого трупа і ледве розмовляв. Рейнер став мене умовля-
ти, щоби я дав свідчення і не доводив себе до такого ж стану. Це була жахлива картина»41.

Дуже часто від арештованих навіть і не вимагали зізнань. Їх просто змушували під-
писати уже готові протоколи. «Що було написано в протоколах допитів, які пропонували 
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підписати, я не знаю, бо протоколи не читав». «При взятті мого показання в органах НКВС 
Хмільницького району мені було підсунуто звинувачення на чотирьох аркушах, мені ж за-
читали один аркуш, а інші три не зачитували. Як зовсім неграмотний, змушений був під-
писати протокол»42.

Одним із засобів тиску була демонстрація голодним в’язням недоступних їм гастро-
номічних смаколиків. Так, в обласному відділі НКВС на кожному з коридорів були влаш-
товані нічим не відокремлені від коридору їдальні для слідчих та інших службовців. Там 
на видноті були розкладені булки, ковбаси, шоколад, фрукти та інше. Слідчі на очах у не-
щасних ув’язнених пили чай, їли делікатеси, палили цигарки, демонстративно сміялися.

ВІД ПСИХОЛОГІЧНИХ ДО ФІЗИЧНИХ ТОРТУР
Застосування сили до в’язнів, як правило, виправдовували цитатою з М. Горького: 

«Если враг не сдается, его уничтожают»43. 
Методи фізичного насилля дослідник А. Малигін умовно поділив на статичні й дина-

мічні. Серед статичних вінницькі кати найчастіше застосовували «стійку». В’язня стави-
ли обличчям до стіни чи в куток на 5–10, а іноді й на 24 і на 72 години. Від безперервно-
го стояння ноги в’язнів спухали до такої міри, що доводилося розрізати чоботи, щоб зняти 
з ніг. Водночас жертвам наказували безперервно повторювати: «Я — ворог народу». Різно-
видом цього знущання була стійка на одній нозі — «страус»44. Колишній в’язень Б. Епель-
баум розповідав, як слідчий Лаврентьєв «цілу ніч тримав мене на одній нозі, а лінійку під-
ставив мені під підборіддя, щоб я дивився на стелю…Коли я стояв на одній нозі, Тищенко 
неодноразово своїм чоботом наступав мені на ногу і на мозолі». У такий спосіб в’язня ка-
тували кілька ночей підряд, а коли він падав від втоми, його змушували в покарання «тан-
цювати» на одній нозі45.

Не менш виснажливим було й 10-денне сидіння на стільці46. Однією із варіацій ста-
тичного мордування був «метод Глузького». В’язня саджали на самий краєчок стільця 
з витягнутими вперед руками й ногами. Сидячи у такій позі кілька годин, людина відчу-
вала нестерпний біль, руки й ноги тремтіли як у паралітика, паморочилося у голові47. 

До динамічних методів належали найрізноманітніші прояви фізичного насилля слід-
чих. Так, слідчий Рець любив робити «насєчку». Важкою дубовою лінійкою він завдавав 
ударів по голові, плечах, ногах арештованих, аж поки кров не просочувалася крізь одяг48. 
Цілу годину слідчий Фукс бив в’язня В. Могилевського по лобі, запитуючи: «Будеш гово-
рити?»49

Практикували також «політ з парашутом»: з-під в’язня сильним ударом ноги вибива-
ли стільця і він у сидячому положенні, куприком, падав на цементну підлогу. Одна з жертв 
цієї екзекуції розповідає: «Після падіння я отримував травми хребта і розладнання шлун-
ку, що супроводжувалося рвотою. Таких польотів було організовано 10 разів»50.

Найжорстокішим катуванням, яке влаштовували вінницькі слідчі, було так зване 
«читання газети». В’язня били ніжкою від стільця чи гумовою трубкою, загорнутою у га-
зету. В’язня голого клали на стілець так, що голова, руки і ноги звисали. Один кат-слідчий 
ставав чобітьми на руки, інший тримав за ноги, а третій бив, затискуючи при цьому жерт-
ві рота51.

Щоб виснажити і зламати волю арештованого, його ставили на «конвеєр». Для жерт-
ви це означало безперервний допит протягом 3–5 діб, супроводжуваний фізичними зну-
щаннями. «…Слідчі Редер, Ширін і Пришивцев катуванням, биттям мене 108 годин три-
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мали стоячи без їжі, води і сну, мені вибили передніх 5 зубів і коли мені показали ордер 
на арешт сім’ї, я не витримав», — розповідав Борис Зак52. Жертва «польотів з парашутом» 
Костянтин Борисов теж був поставлений «на конвеєр»: «Не встиг я оклигати від першого 
«парашутного» катування, як на наступну ніч конвоїри, б’ючи мене, знову повели до Ан-
тонова і протримали три доби без сну, посадивши на ніжку перекинутого стільця, і чер-
гували слідчі по черзі…, які гасили недопалки цигарок в мою лису голову. Коли я від ви-
снаження, після декількох безсонних ночей падав з ніжки стільця, мене били ногами і чим 
попало»53.

Нерідко били ногою в статеві органи, цілеспрямовано вибивали зуби. «Гуня вийняв 
з кишені сталевий предмет, відкрив мені рота і, наставляючи на кожний зуб, пресом почав 
ламати і відколювати мені зуби. Таким чином він зламав мені три зуби — один надщер-
бив, а два зовсім вибив. А коли я знепритомнів, він облив мене водою, відв’язав від стіль-
ця і поставив до стіни. В цей час прокинувся Антонов. Гуня зайняв його місце, а Антонов 
почав бити мене боксерськими прийомами»54.

У арсеналі слідчих був і «футбол арештованими». Живим м’ячем такого «футболу» 
став О. Трачук: «До мене підскочив начальник слідчого відділу і сильним ударом збив 
мене з ніг. На мене накинулися всі гуртом. Від ударів чобітьми під реб ра я котився під стіл, 
під стіну, в куток, лише намагаючись, наче їжак, сховати голову під себе. Мені не давали 
опам’ятатись, витягали на середину кімнати і знову футболили. Зрештою вони чи то вто-
милися, чи їм набридло катувати моє обм’якле, майже бездиханне тіло»55.

Одним з методів було кидання до карцера на термін до 10 діб. Катували в’язнів і від-
мовою від надання медичної допомоги56. Допити супроводжувалися найцинічнішою лай-
кою. Найбруднішими словами лаяли членів сім’ї. Серед лайливих, слова «гад», «ворог», 
«мерзотник», «наволоч», «фашист», «падаль» звучали як невинні порівняння.

Одним із засобів було залякування розстрілом. Практикувалася також інсценізація 
розстрілу. «Якось вночі після нелюдського биття слідчі Гуня і Антонов взяли мене в ма-
шину, — згадував К. Борисов, — повезли на кладовище, зав’язали мені очі, шляхом інс-
ценування розстрілу почали вимагати зброю, я тоді показання не давав тому, що не знав, 
яку зброю видати»57.

Інсценізацію влаштовували й у приміщенні управління НКВС. В’язню оголошували, 
що нібито є наказ уряду: всіх, хто більше двох місяців упирається і не визнає своєї вини, 
«пускати в розход». В’язню скручували руки, в рот вставляли «грушу» і вели довгим ко-
ридором до камери, відчиняли двері і заштовхували туди в’язня. У камері пахло свіжим 
вапном. В’язень дивися на свіжопобілені стіни і приходив до висновку, що це точно камера 
для розстрілів, а вапном забілюють розбризкану від попереднього розстрілу кров. На до-
лівці валялася якась стара кепка. Це ще більше насторожувало. Далі сценаристи від НКВС 
вмикали за вікном двигун автомобіля чи трактора…58

ПІСЛЯ ДОПИТУ
Закінчення допиту не означало припинення фізичної наруги над арештованими. Не-

рідко вони зазнавали знущань конвоїрів. Мовою катів це називалося «провести з виправ-
кою». Ось як сенс цієї екзекуції описує одна із жертв: «Як тільки вийшли з кабінету, мені 
наказали підняти голову догори так, щоб я бачив лише стелю, і рухатися вперед. Звісно, 
що я не помітив сходів на другий поверх і пройшов мимо. Тоді один з конвоїрів забіг мені 
спереду, збив мене з ніг, а другий сказав: «Ти дивись, тікати надумав», і втрьох почали 
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бити мене ногами, футболили так аж на перший поверх. Від гострого болю у всьому тілі я 
почав блювати»59. У ході побиття конвоїрами йшли у хід також кулаки, приклади гвинті-
вок, руків’я наганів. За вказівками слідчих їх навіть скидали з поверха на поверх.

У переважній більшості в’язні не витримували нелюдських тортур і давали необхідні 
свідчення, зізнання проти себе, підписували, не читаючи, протоколи. Так, один з в’язнів, 
60-річний учитель О. Кривицький, так пояснив причини свого зізнан ня: «Я дав про себе 
лжесвідчення лише тому, що боявся погроз і фізичних методів впливу. Я хворий туберку-
льозом»60. 

Прикладом іншого зізнання може бути заява, яку зробив відомий історик Валентин 
Дмитрович Отамановський. Він проходив у справі СВУ, як керівник її вінницького відді-
лення. Щоб припинити знущання над собою, людина, яка у 1918 р. брала участь у бою під 
Крутами і отримала від свого командира Оверкія Гончаренка характеристику як людини 
хороброї, такої, що навіть у бойовій ситуації не втрачає почуття гумору, зробила заяву та-
кого змісту:

«До ст. слідчого ДПУ.
Безвинно ув’язнений вже скоро 3 місяці, я не почуваю вже ніякої прив’язаності до 

життя і відчуваю, як руйнується мій інтелект, я сам стою на межі божевілля. Щоб припи-
нити ці моральні муки, я готовий підписати Вам carteblanche, або навіть написати свідчен-
ня по Вашій вподобі, щоб таким чином уможливити скоріше моє засудження, бо далі тер-
піти не можу й волію смерті.

Звичайно, зламаний отак морально та давши неправдиве свідчення, я не матиму права 
на життя, незалежно від присуду Найвищої Колегії ДПУ УСРР, відберу собі життя. Про-
те не перестану повторювати до загину, що всі поставлені мені звинувачення в постанові 
з 12/ХІ ц. р. є неправильні, а я невинно й несправедливо морально замучений.

14 листопада 1929 року
м. Вінниця Валентин Отамановський»61.

Зазначимо від себе, що, визнавши «свою вину» уже під тиском «фахівців» республі-
канського масштабу, Валентин Отамановський не назвав жодного імені своїх товаришів, 
за виключенням прізвища Єфремова, який раніше визнав себе «вин ним»62.

РАДЯНСЬКЕ СУДОВЕ ДІЙСТВО
Сподівання арештованого на відновлення справедливості у ході судового розгляду 

були марними. Радянське судове засідання лише імітувало розгляд судової справи. Насам-
перед, для суду часів репресій головним доказом було особисте зізнання арештованого. 
Адже радянська юриспруденція будувалася на середньовічному принципі, запровадже-
ному генеральним прокурором СРСР А. Вишинським. «Царицею доказів» він проголосив 
особисте зізнання підозрюваного у злочині: «Пояснення звинувачених у державних зло-
чинах неминуче набувають характеру і значення основних доказів, найважливіших, вирі-
шальних доказів»63. Виходячи з цього принципу, суд не влаштовував змагального проце-
су між сторонами обвинувачення і виправдання. Він лише «узаконював» факт визнання 
підсудним своєї вини. Тому судове засідання тривало 2–3 хвилини. Навіть якщо підсудні 
відмовлялися на суді від своїх попередніх свідчень, сподіваючись на те, що їхні пояснення 
будуть вислухані, судді відмовляли їм у праві висловлюватися і оголошували вирок, зва-
жаючи лише на зізнання, вибиті з підсудних.
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У більшості випадків арештовані і не потрапляли до зали судових засідань. Адже їх 
карали заочно. Такими позасудовими органами були «Колегія ОДПУ», «Особлива нара-
да при Наркомі внутрішніх справ СРСР» і «Нарком внутрішніх справ СРСР і Прокурор 
СРСР» — так звана «двійка», трійки (начальник облуправління НКВС, перший секретар 
обкому партії та обласний прокурор). Саме останні органи найчастіше чинили свавілля, 
працюючи «більшовицькими темпами». Так, у 1937 р. у Вінниці траплялося, що трійка за 
два дні встигала «покарати» до півтори тисячі людей64. 

Тому, у переважній більшості випадків, в’язні, які залишалися живими, лише на місці 
відбування неправедного покарання дізнавалися про його зміст.

СПРОБИ ПРОТИСТОЯТИ ТЮРЕМНОМУ РЕЖИМОВІ
Такі спроби були рідкісними, а якщо траплялися, то, у кращому разі, завершувалися 

нічим. Коли І. Козяра засудили, він став ув’язненим. Його статус змінився порівняно з лю-
диною, що перебувала під слідством. У якості ув’язненого він наважився поскаржитися на-
чальникові в’язниці на нелюдські умови проживання: «Я бажаю знати становище тих, хто 
відбуває тюремне ув’язнення; теперішнє моє становище Вам відомо, «гражданін началь-
нік». Мене помістили у камеру на одну людину, а нас у камері п’ятеро; нема ніякої посте-
лі; мені не міняють білизну уже 6 місяців; я не купався теж 6 місяців; мене позбавили лис-
тування з сім’єю; не користуюсь ні олівцем, ні папером, ні книгою, ні газетою — взагалі 
нічим. Харчування моє складає шматочок сирого хліба, кружка води вранці і кружка супу 
в обід — і це все. Я прошу згідно зі статутом, який у вас безумовно є, змінити моє подаль-
ше перебування в тюрмі і дати мені можливість прочитати статут, щоб я знав, що від мене 
вимагається, як я маю себе поводити в ув’язненні і що мені належить». Через кілька днів 
начальник в’язниці пояснив: «Все, що ти мені минулого разу сказав, що ти не купався, не 
міняв білизну, немає постелі, погано годують та інше, то все це робиться згідно зі стату-
том у тюрмі, бо ти не на курорті, а в тюрмі; надалі ніяких змін не буде, тому що ти тут тим-
часово. Багато хто хотів відбути строк покарання у тюрмі, але не буває так добре; радян-
ський хліб задарма не дають. Поїдете до білих ведмедів, там буде краще»65.

СМЕРТЬ
Нерідко смерть наступала внаслідок нелюдських катувань слідчих. Так, наприклад, 

25 березня 1938 р. лікарі Вінницької в’язниці констатували, що мешканець с. Кустівці Ула-
нівського (нині Хмільницького) району Іван Павлюк був доставлений до лікарні у вкрай 
важкому стані: «На стегнах окремі крововиливи, такі ж крововиливи на сідницях, спині, 
крижах, в області живота до сосків. Загальний стан хворого важкий. Весь час стогне, зі 
слів хворого не мочився і не оправлявся два дні. Міхур прощупується переповнений, різ-
кий біль, після клізми відбулася дефекація, сеча спущена катетером. Через 2 години пульс 
став падати, з’явилася блювота, пульс слабкий, стан погіршується. Наступила смерть. Під 
час розтину виявлено крововиливи в області нижньої долі печінки, селезінки, в обох нир-
ках. Значний крововилив на задній поверхні. Крововилив в області легень і в деяких від-
ділах тонкого кишечнику.

Смерть наступила від крововиливів у внутрішніх органах»66.
Очікування смерті для засуджених до «висшей мєри наказанія» теж перетворювало-

ся на душевні тортури. На страту забирали серед ночі, зазвичай між 1-ю та 3-ю годинами. 
Абсурдність звинувачень, несправедливість вироку, природне прагнення жити спонука-
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ло людей до опору. На початкових етапах масових репресій в’язні, кот рих забирали на роз-
стріл, опиралися, кричали, закликали на допомогу. Тому, з часом, у НКВС виробили певну 
методу виведення на розстріл. Два-три дужих енкавеесівці вривалися до камери і в корот-
кій боротьбі накидали на голову в’язня гумовий чи просмолений мішок. В’язень задихав-
ся, замовкав і припиняв боротьбу. Тоді його тихо виводили чи виносили з в’язниці. 

Дуже рідко, але траплялися ситуації, коли репресовані гинули у бою з катами як во-
їни. Так, «засуджені на смерть з загону Гальчевського — Кохан, Хмара (Харченко), Поги-
ба, Дідурі, два брати, Огородник, забарикадувалися у камері і, не даючись в руки, 12 го-
дин одбивалися цеглою з розібраного простінку і нарешті аж вранці були побиті через 
вікна…»67

З часом масовість страт спонукала катів і в цьому питанні вдаватися до обману. «При-
значені на розстріл жертви викликалися із тюремних камер під позірною причиною ви-
возу «в далекі табори». В’язні забирали свої речі, якщо такі хто мав, і виходили, не знаю-
чи, що їх ведуть на смерть. Вивівши з тюремних камер, їх або на коридорах в’язниць, або 
в окремих приміщеннях зв’язували. Опісля по одному чи по кілька виводили на подвір’я, 
де вже гуділи мотори вантажних автомашин»68. 

ПРОЦЕДУРА РОЗСТРІЛУ 
Дійство розстрілу було не менш жахливим. Під гук моторів в’язнів одного за одним 

розстрілювали. Якщо однієї кулі не вистачало, жертву добивали другою чи третьою. Коли 
жертва падала на землю і ще виявляла ознаки життя, кат розтрощував їй череп сильним 
ударом по голові. Вбиті жертви, що ще стікали кров’ю, одну за одною кидали на автома-
шину»69.

Для економії розстріл проводили з дрібнокаліберної зброї. Різновидів смертельного 
пострілу було два. Стріляли або в потилицю, з таким розрахунком, щоб куля пробила 
малий мозок, або пускали кулю в шию, щоб та пробила продовгуватий мозок. У обох ви-
падках наступала смерть.

Факти таких способів розстрілу засвідчили члени міжнародної судово-медичної ко-
місії, обстеживши у 1943 р. трупи з вінницьких могил. «Всі трупи мали вогнепальні рани, 
здебільшого в потилицю з револьвера калібру 5,6 мм. Всі кулі, без винятку, були олов’яні, 
без оболонок. В більшості випадків на краях рани можна знай ти ознаки пострілу з близь-
кої відстані або в упор. Переважно кулі застрягали в голові. У багатьох убитих є дві і на-
віть три вогнепальні рани»70.

«Постріли здійснювалися у в’язнів у задню частину їх шиї, коли вони, очевидно, мали 
стояти навколішки з низько нахиленою додолу головою»71.

Про виконання смертного вироку складався коротенький стандартний документ:

«Сов.  сек ретно
Выписка из акта

Постановление Тройки УНКВД по Винницкой области от 20 октября 1937 г. о рас-
стреле Крука Григория Платоновича приведено в исполнение 25 октября 1937 г. в 24 часа.

Нач. 8 отд. УГБ ВОУ НКВД
Сержант Госбезопасности Перепеляк

г. Винница, УССР»72.
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ЗАКІНЧЕННЯ ЗЕМНОГО ШЛЯХУ
Покійників ховали у прямому розумінні цього слова, щоб приховати докази своїх зло-

чинів проти людства. Для таємних захоронень у Вінниці було виділено три спеціальні за-
боронені зони, обгороджені високими парканами: у фруктовому саду, що біля Літинсько-
го шляху поряд з вулицею Підлісною; на старому цвинтарі; в парку культури і відпочинку 
ім. М. Горького. Тут в’язні викопували могили розмірами 2,5–3 на 4–5 метрів і глибиною 
3–3,8 метра. За свідченнями очевидців, у ці зони уночі, як правило, між 23-ю і 4-ю година-
ми приїжджали 2–3 криті брезентом вантажні автомашини з вимкненими фарами. Заки-
давши дно ями трупами, енкавеесівці скидали туди їхній одяг, заливали вапном і накида-
ли новий шар трупів73.

СТАНОВИЩЕ РОДИЧІВ РЕПРЕСОВАНИХ
Коли йде мова про число репресованих, можна його одразу ж збільшувати утричі. 

Адже репресії у різні способи поширювалися й на рідних жертви. Щоб якось вберегтися 
від біди, люди відмовлялися від природних проявів людської солідарності. Вони припи-
няли спілкування з членами сімей «ворогів народу», переходили на інший бік вулиці, щоб 
не вітатися, щоб завтра їх самих не забрали. 

Сім’ю репресованого виселяли з квартири, майно конфісковували. У звільнені в такий 
спосіб житла поселяли працівників державних органів, наклепників, донощиків.

Накази московських повелителів передбачали ув’язнення дружин репресованих не 
менше ніж на 5–8 років. Дітей старших 15 років передбачалося відправляти у виправні ко-
лонії, а молодших — до дитячих будинків наркомату освіти74. Таким чином, радянському 
терору підлягала вся сім’я арештованого.

У хід йшли і репресії проти рідних. Дружинам пропонували розлучитися з арешто-
ваними чоловіками, в іншому разі погрожували арештом як дружинам контрреволюціо-
нерів. Якщо вони все-таки відмовлялися розлучитися, їх звільняли з роботи75. Окремим 
вдавалося рятуватися від арештів. Для цього вони переселялися з рідних місць «на строй-
кі социалізма», де наймалися на роботу, селилися у батьків у селах тощо. Їхнє життя пе-
ретворювалося у безперервні поневіряння у пошуках заробітку для себе, для старих бать-
ків та малих дітей.

Водночас вони жили в душевних муках, як, наприклад, Софія Яковенко: «Та де ж 
правда і справедливість, невже так і поросте мохом і ніколи не розкриється мерзотна 
справжність ворогів, які своєю підлістю загубили тисячі невинних людей? — Вигуку-
вала дружина у листі до репресованого чоловіка, що перебував у радянському концтабо-
рі. — Мерзотники живуть вільно, крадуть радянські рублі, будують будинки, носять пре-
красні костюми і їх нічого не зачіпає, от це і боляче, це й прикро… Хіба моє горе виліков-
не? Хіба вода може вилікувати горе? Вона, звичайно, може вилікувати, якщо піти і втопи-
тися, але ж це жахливо, я цього боюсь. І разом з тим ця думка, …що треба щось вдіяти для 
врятування ближнього, і я знаю, що я безсила»76.

Чи не прояв це пекельних мук — усвідомлювати всю несправедливість навколо тебе, 
стосовно тебе, і не мати ніякої можливості щось змінити. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ В’ЯЗНІВ ДО ТАБОРІВ
Саме транспортування, але не перевезення більше підходить, адже саме це слово ви-

значає суть ставлення радянської влади до арештованих і несправедливо засуджених. Під 
час слідства в’язнів транспортували вантажним автомобілем у різний спосіб. Їх мог ли 
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укладати лежачи на дно кузова, потім накривати брезентом і під вартою чотирьох нагля-
дачів переміщувати до потрібного місця77. Могли використовувати й спеціально облад-
нану вантажівку — «чорний ворон». Її кузов становив собою дерев’яну коробку висотою 
в 1,5 м. По довжині її пронизував вузький коридор. На обидва боки коридору виходило по 
6 дверцят від комірок. Щоб поміститися у комірку, в’язень мусив повернутися обличчям 
до коридору і задом втиснути себе у комірчину. В’язнів великої комплекції енкавеесівці 
втискували у комірчини за допомогою рук і ніг. Кожна комірка зачинялася на замок, а по-
тім зачинялася і вся конструкція78.

Етапування в’язнів здійснювалося залізничним транспортом. З Вінницької до пере-
сильної Одеської в’язниці їх транспортували товарними вагонами, розрахованими на пе-
ревезення 16 тонн. У кожний такий вагон поміщували по 40–50 в’язнів і замикали двері. 
Усі сиділи на підлозі, без світла, без туалету. У кращому становищі були ті, кому дістава-
лося місце біля стінки вагону. На неї можна було опертися і, дещо розслабившись, поспа-
ти. У гіршому становищі були ті, що сиділи в центрі.

Для транспортування в’язнів у концтабори ГУЛАГу використовували такі ж вагони. 
З тією лише різницею, що на всю ширину вагона з обох боків були зроблені двоповерхові 
нари. Вільним залишався лише прохід перед дверима вагону, шириною 2,5–3 метри. В од-
ному з кутків цього проходу, біля дверей, у підлозі було просвердлено дірку і вставлено 
лійку з дерева. Таким був туалет. Він ніколи не промивався і не закривався. 

На одних нарах поміщувалося 7–8 осіб, за умови, що усі лягали спати на один бік. 
Тому поверталися на інший бік лише за командою. Решта сиділи чи лежали у проході. 

Влітку у вагоні було дуже задушно від спеки, людського поту, смороду з «туалету». 
Адже вагон був переповнений, зачинений, без вікон, із залізним дахом, без будь-якої вен-
тиляції, за виключенням щілин між дошками та біля дверей. Через деякі щілини можна 
було розглядати придорожні краєвиди. Найширші були щілини під дахом, вони відкрива-
лися для провітрювання при перевезенні тварин та зерна. З часом в’язні були позбавлені 
і цієї єдиної розваги під час подорожі. Над усіма отворами для провітрювання були вста-
новлені козирки. Влітку усі в’язні сиділи напівголими. Взимку ж у вагонах було нестерпно 
холодно. Вагонні нари, збиті з грубих дощок, були абсолютно голими, на них не було на-
віть тюремних матраців з соломи та стружок. Це робилося з метою не допускати розмно-
ження паразитів. Проте дезінфекція вагонів не здійснювалася. Влітку людей заїдали воші. 
Вони швидко множилися і роз’їдали рани на тілі. Навіть якщо люди, страждаючи від спе-
ки, сиділи у зачинених вагонах роздягнутими, воші вилазили з вузликів брудної білизни, 
«лазили по нарах, стінах і всюди, де лежали чи сиділи ув’язнені»79.

При транспортуванні у потягах харчування було ще гіршим і нерегулярним. Вран-
ці у вагон на 40–50 чоловік давали відро води, декілька буханок хліба і декілька сушених 
солоних рибин. Щоб людей менше мучила спрага, потрібно було спочатку з’їдати хліб 
з шматочком солоної риби і лише через півгодини по тому випивати воду. Проте в’язням 
цього не пояснювали.

Під час зупинок у великих містах в’язням могли з місцевої в’язниці привезти відомий 
тюремний холодний суп. Таке траплялося доволі рідко, наприклад, на дев’ятий день по-
дорожі. Проте в етапованих не було з собою ні мисок, ні ложок, ні кухлів. Тоді окремим, 
хто мав цупкі картузи, суп наливали у головні убори, інші чекали черги, щоб випити свою 
пор цію з тюремного кухля. Але найчастіше в’язнів мордували голодом. Їжу і навіть воду 
могли не видавати по кілька діб80.
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На зупинках боки вагонів простукували дерев’яними молотками. Так виявляли про-
ломи у дошках, через які в’язні могли б утекти. За днища вагонів конвоїри не турбувалися. 
Адже під вагонами ставили «хитрий пристрій з гострими металевими лапами, що нази-
вався «культиватором»81 і проштрикував наскрізь все, що потрап ляло між рейки.

В’язнів позбавляли можливості задовольнити природне прагнення з’ясувати, де вони 
знаходяться. На всьому шляху етапування на всіх станціях були відсутні будь-які вивіски, 
написи, що допомогли б зорієнтуватися. Коли ж в’язнів з якоїсь причини вели колоною від 
потягу до станції, то охоронці йшли так щільно, що не було ніякої можливості про щось 
запитати у станційних робітників, що траплялися поруч. Охорона ж ніколи не відповіда-
ла на запитання в’язнів.

Під час етапування до Сибіру на одній зі станцій «ми сказали якомусь «начальнику», 
що у вагоні двоє хворих, котрі потребують медичної допомоги. Той відповів, що медпер-
соналу у потязі немає, ось коли буде зупинка у великому місті, тоді прийде лікар і надасть 
допомогу. Ми запротестували, адже допомога була потрібна цим людям негайно. «Началь-
ник» відповів: «Я сказал всьо»82.

На прохання в’язнів до адміністрації транспорту дати у вагон яку-небудь книгу чи га-
зету вони навіть не хотіли відповідати83.

При пересадках, передачі в’язнів з рук одних конвоїрів іншим, в’язнів серед зими клали 
на сніг горілиць, руки примушували тримати схрещеними на грудях, категорично заборо-
нялося рухатися. Влітку в’язнів примушували годинами сидіти на сонці, восени і взимку 
могли довгими годинами тримати під дощем і снігом на лютому морозі.

САНІТАРНИЙ СТАН ТЮРЕМНИХ ПОТЯГІВ 
На великих станціях потяги ставили на запасну колію, подалі від станції, де побли-

зу не було ні будівель, ні людей. Місце оточували кільцем енкавеесівців. Охорона почер-
гово відчиняла вагони, наказувала ув’язненим виходити і сідати на узбіччі на відстані 25 
кроків від вагонів. Тоді охорона відчиняла двері вагонів з протилежного боку і забирала 
хворих. Їх викидали у кузови вантажівок, що під’їжджали до вагонів. Після цього вики-
дали померлих. Їх зносили на декілька куп вздовж залізничного полотна, накривали бре-
зентом і так залишали.

Потому влаштовували у вагонах чистку туалетів. Для цього призначали двох в’язнів 
з кожного вагону. Приблизно один раз на два-три тижні етапованим влаштовували «баню».

Як це відбувалося, розповідає І. Козяр. О 10-й годині ранку потяг зупинився на одній 
з великих станцій. Без будь-яких пояснень людям наказали вийти з вагонів і сісти біля ко-
лії. Прийшов озброєний конвой. В’язнів шикували в колони по 300–350 чоловік і відводили 
на станцію до одноповерхового будинку. Приміщення, куди завели етапованих, було абсо-
лютно порожнім. Пролунала команда: «Бистро раздєвацца і пєрєхадіть в друґоє памє щєніє». 
У надзвичайній тисняві в’язні почали роздягатися, турбуючись за свій одяг. (Це були неда-
ремні турботи, адже в умовах сибірських концтаборів, куди їх везли, залишитися без одя-
гу влітку означало бути з’їденим мошкарою та комарами, а взимку — загинути від холоду).

І. Козяр вирішив діяти. «Я швидко роздягнувся, запам’ятавши місце, де залишив одяг 
і взуття, й швидко зайшов у інше приміщення, воно було таким самим, як і попереднє, але 
з цементною підлогою. Довкола біля стін стояли вузькі залізні корита з водою і коробоч-
ки зі шматочками сірого прального мила». Нарешті в’язню стало зрозуміло, навіщо їх при-
вели сюди: помитися! «Це вперше за 18 днів після херсонської тюрми. За цей час не було 
можливості навіть промити очі від поту, оскільки води не вистачало навіть, щоб напитися. 
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Я швидко підійшов до корита і, скориставшись тим, що інші затримувалися з роз-

дяганням, швидко помився, плеснув на тіло холодною водою, освіжився і постарався так 
само швидко повернутися, щоб знайти на підлозі свій одяг та взуття. Це було не такою 
легкою справою, однак я впорався…» Через 15–20 хвилин пролунала команда припинити 
миття й одягання та негайно виходити на вулицю. Там уже чекала нова колона.

«Треба було бачити, що чинилося під час одягання людей, коли вся колона стала шу-
кати під ногами одяг та взуття. Багато хто, звичайно, знайшов свій одяг, інші ж вдягали, що 
попало, деякі вийшли шикуватися в колону напівголими; тоді декілька робітників з обслуги 
приміщення зібрали з підлоги одяг та взуття, які залишилися, й викинули перед колоною»84.

Так в’язнів транспортували. «Без їжі, книг чи газет, у темному вагоні, нестрижені, не-
голені, немиті, завошивлені, без білизни, зі смердючим нужником, у надзвичайній тісняві 
й задусі», ув’язнені їхали тижнями, не знаючи, куди їх везуть85.

Але найжахливішим було транспортування в’язнів баржами. О. Трачук розповідає: 
«Нами завантажили чорне чудовисько-баржу, тюрму на плаву. Вона, як виявилося, була 
страшнішою від усіх попередніх казематів. Скупчені як оселедці в діжці, ми задихали-
ся в трюмі. Протягом двох тижнів ми лежали валетом на боку, пригортали смердючі ноги 
людей із сусіднього валетного ряду, щоб хоч трішечки поспати на вологій брудній підло-
зі. Баланди не давали, був сухий пайок: хліб і цукор»86. 

За таких умов люди, які були «засуджені», мовою юристів «без складу злочину», 
сприймали ситуацію однозначно: вони покарані не за злочин, вони приречені на фізичне 
знищення.

ІСНУВАННЯ В КОНЦТАБОРАХ
Тут не життя, жити так 

означає бути твариною.
Пересильні табори

З етапу в’язні потрапляли до так званих пересильних таборів — транзитних пересиль-
них пунктів. Туди постійно надходили потяги з різноманітних регіонів СРСР. Через кілька 
днів в’язнів формували у колони і відправляли у робочі табори, доправляючи їх туди по-
тягами чи пішим ходом.

Окремі з таких таборів були неймовірних розмірів. Наприклад, Маріїнський пере-
сильний табір Сиблагу складався з такого числа землянок, що справляв враження цілого 
підземного міста, оточеного високою стіною. 

Якщо у в’язницях, потягах, робочих таборах у житлових приміщеннях ще підтриму-
вався якийсь порядок, то справжнім жахом можна вважати пересильні табори. У землян-
ках не було ніяких нар, люди спали безпосередньо на долівці. На нерівній земляній підлозі 
було повно всілякої гидоти та сміття. Очевидно, що тут не підмітали і не прибирали рока-
ми. У деяких місцях прогнив і провалився дах. У ці діри скидали сміття з поверхні. У зем-
лянках не було жодного освітлення. Світло потрапляло тільки крізь вузькі щілинки віко-
нечок під самою стелею, де дах сполучався з земляною поверхнею.

Вологість і сморід у цих приміщеннях були нестерпні. Проте в’язні мирилися з усім 
цим, оскільки знали, що у пересильному пункті вони перебувають тимчасово. Такі пункти 
не мали ніякого медичного персоналу та ліків. Вони були справжніми осередками різно-
манітних інфекційних хвороб. Якщо адміністрація когось визнавала хворим, то його від-
правляли у медпункти, які могли знаходитися за десятки кілометрів. 
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Поселення в’язнів у таборах
Головне управління таборів (російське скорочення: ГУЛАГ) мало густу систему табо-

рів по всьому Сибіру, Алтайському краї, Півночі Російської Федерації. Низка таборів були 
стаціонарними, що знаходилися біля великих підприємств. Проте більша частина таборів 
створювалася заново. Рубання лісу, прокладання доріг, будівниц тво підприємств для пе-
реробки деревини вимагали розміщення робочої сили поблизу місця робіт. Ця обставина 
й зумовлювала розташування таборів.

Створення нового табору відбувалося просто й дешево. Людей приводили в чисте 
поле чи ліс, виділяли частину з них для побудови житла. Інша частина одразу ж відправ-
лялася на виконання тих робіт, заради яких створювався табір. Табір з моменту свого за-
снування мусив виконувати план, інакше в’язні не отримували би хліба і були б звинува-
чені у саботажі.

Табори виглядали як гігантські обори, обнесені колючим дротом у кілька рядів та ви-
сокими вишками. Всередині довжелезні бараки, а в них — кількаярусні нари.

Бараки, приміщення для проживання в’язнів, зводили з колод, якщо табір будували 
у лісі. У безлісих місцевостях копали землянки. Вони мали приблизно 2 метри завглибш-
ки і до 5 метрів завширшки. Довжина цих споруд була різною. Могла досягати і 40 метрів. 
Дах над цими житловими ямами робили врівень із землею з «горбиля» — з бокових обріз-
ків колод, що з одного боку були рівними, а з іншого мали природну, округлу, горбату фор-
му. Згори на дах насипали землю.

Ніяких ліжок та постільної білизни не передбачалося. Люди приносили з роботи суху 
траву, солому, листя і тим застеляли свої місця для нічлігу. З часом в’язні споруджували 
собі двоповерхові нари з тих самих обрізків дощок — горбиля. У стінах, одязі, у нарах 
ховалися мільйони вошей та клопів, які нестерпно кусали смертельно втомлених людей. 
Ці рукотворні печери по-печерному й обігрівалися. Посередині приміщення або в кутку 
барака викладалося з каменів вогнище. Зверху на нього клали залізну або чавунну плиту, 
приладнували трубу. Половина диму йшла у трубу — половина на приміщення. Під нею 
горіли дрова, над нею зеки сушили свій одяг. 

Вентиляція у бараках була відсутня. Влітку провітрювання здійснювалося через по-
стійно відчинені двері. Взимку барак наповнювався випарами людських тіл. На тонких сті-
нах бараків конденсувалася пара і вони покривалися товстим шаром льоду. Зі стелі постій-
но капотіла вода. Земляна підлога була настільки волога, що її важко було навіть підмести.

Якщо поблизу табору знаходилася електролінія, то бараки освітлювалися електри-
кою. Проте це траплялося дуже рідко. У переважній більшості випадків бараки та землян-
ки освітлювали гасовими лампами, проте частіше це були примітивні каганці: «порожні 
залізні банки або прогнилі черепки, куди наливалася якась чорна рідина і вставлявся при-
мітивний ґніт»87. 

Для туалету у дворі табору копали глибоку яму. Поверх кидали дві жердини, на які 
можна було присісти. На такій споруді зеку треба було виявляти особливу обережність 
і спритність, щоб не упасти в яму.

Ставлення керівництва до в’язнів
Начальство таборів дивилося на в’язнів як на рабів, на нову партію робочої сили. При-

їхавши у пересильний табір, начальство трудових таборів поводилося «як той циган, що 
на ярмарку кожному коневі заглядає в зуби. Уповноважені по набору рабської сили із різ-
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них таборів приймали нас, невільників: роздягали догола, мацали м’язи, заглядали до рота 
і ставили свій штемпель на формулярі — “годєн”»88.

Влада ж чітко ділила в’язнів на політичних — «ворогів народу» і кримінальних. Аб-
солютна більшість табірних начальників вважала своїм обов’язком принижувати людську 
гідність політичних. До них зверталися на зразок «контрреволюційна сволото». 

Життя «політичних» було особливо складним. Насамперед вони страждали через 
тиск адміністрації. Так, начальник «колонії № 7 Алтлагу» виголосив промову такого зміс-
ту: «Я вимагаю високої продуктивності праці, виконання та перевиконання норм. Цим ви 
можете спокутувати свою провину перед совєтською країною. Якщо ви не будете вико-
нувати норм, я вас тут згною і ви ніколи не будете на волі. Тут, у таборі, 98 % є політич-
них злочинців, а ці люди є поза законом, тому з вами можна робити, що хочеш, і не бути 
за це покараним. Совєтська влада засудила вас на тюрми і концтабори, а коли ви відпра-
цюєте свій строк покарання, то ще довгі роки будете безправними… З вами, політични-
ми злочинцями, можна розправитися як із комарами та мошкарою у лісі — отруйним ди-
мом, і я, начальник колони, буду відповідати так само, як за комарів і за мошкару. Ха-ха-ха! 
(він аж захлинався від сміху, кашляв і тримався за живіт)… політичні комарі й мошкара… 
ха-ха-ха!»89

Постійне недоїдання, відсутність медичного обслуговування, відсутність охорони 
праці призводило до надзвичайно високої смертності. Але це не спонукало гулагівське ке-
рівництво визначити об’єктивні норми виробітку. Воно знало, що на місце померлих енка-
веесівці пришлють нові «трудові резерви». У розмовах охорони, бригадирів і начальства 
можна було почути: «Сиблаг большой, пришлют пополнение!» 

Типовим прикладом зневаги до людської гідності в’язня можна вважати поведінку на-
чальника табору стосовно І. Козяра. Іван став першим, до кого у новосформований табір 
прийшла посилка з дому. На прийом прийшов особисто начальник.

«Мене викликали ввечері після роботи до канцелярії. Там на столі стояла невелика 
коробка, обшита сірим полотном. Не стільки мені дорогою була посилка, як те, що вона 
була старанно зібрана руками та серцем моєї дорогої дружини, звичайно, в присутності 
моїх маленьких дорогих дітей… Я чекав декілька хвилин. Нарешті зайшов начальник та-
бору Ліхачов і начальник сторожової охорони. В руках у начальника табору був молоток 
та велика викрутка. Він взяв посилку в руки, на яку я дивився з надзвичайною любов’ю, 
викруткою розірвав обшивку та кинув на підлогу, потім спробував викруткою розлама-
ти дерев’яну коробку, однак вона була дуже міцна. Тоді він поклав коробку на підлогу 
і, оскаженівши, побив її молотком на тріски (вони потрапили в продукти, які лежали в ко-
робці). Не кажучи ні слова, начальник розламав інші частини коробки, вийняв мішечок 
із цук ром; цукор був не грудками, а пісок. Викруткою він розірвав мішечок і висипав цу-
кор на стіл. Потім взяв залізну банку зі смальцем, викруткою та молотком відкрив дно 
і декілька разів брудною викруткою проткнув смалець. Інші продукти (пряники, яблука, 
цибуля, часник) були побиті молотком і проткнуті дрібними трісками. Начальник виси-
пав усе це з побитої коробки на підлогу, коробку вдарив ногою, і вона полетіла під стіну, 
взяв одне яблуко та головку часнику і додав: «Так, добрі посилки посилають з України», 
взяв молоток та викрутку і пішов. Начальнику сторожової охорони я дав яблуко, і він теж 
пішов. Якась людина, що сиділа в канцелярії, наказала мені негайно все забрати і почис-
тити місце»90. 
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Типи в’язнів
За спостереженнями І. Козяра, всі репресовані не відчували себе в’язнями — вони 

відчували себе рабами. За висновками О. Трачука, в’язні досягали внутрішнього спокою, 
коли усвідомлювали себе жертвами фашистських злочинців, що опанували державним 
і партійним апаратом.

Спочатку в’язні жили дружно. Серед них були артисти, літератори, педагоги, ліка-
рі, інженери, директори заводів, керівники заповідників, старі більшовики-каторжани, які 
боролися з царизмом. Інтелектуали, творчі люди мали потребу в обміні інформацією. Як 
наслідок майже кожного дня влаштовувалися доповіді на різні теми. Стиха, оскільки го-
лосна розмова не дозволялася, в’язні виголошували доповіді з літератури, мистецтва, на-
уки, ділилися спогадами, пригадували прочитані книги, читали напам’ять вірші і поеми, 
розкривали сутність та перспективи своїх наукових пошуків, розповідали про мальовничу 
природу різних країв, про спостереження за життям та поведінкою різних тварин і птахів. 

Проте поступово голод і невільницька туга робили свою справу. Адже немає у світі 
важчого горя, ніж кара ні за що. Люди поступово замикалися у собі. «У кожного почали 
випирати негативні риси характеру. Нервозність, роздратування все більше і більше поло-
нили нас. Ми стали схожі на голодних пацюків, яких позбавили волі, загнали під скляний 
ковпак, де вони готові загризти один одного»91.

Та найбільше труїли життя «стукачі й провокатори». Одні ними ставали під тиском 
енкавеесівців зі страху за себе, за рідних, інші ставали на шлях зради загальнолюдських 
ідеалів через тваринний егоїзм, треті — з ідейних комуністичних міркувань. Ось як ха-
рактеризував морально-психологічну атмосферу в середовищі політичних в’язнів О. Тра-
чук: «Серед нас більшість комуністів. Усі ми вже пересіяні через решето смерті, пережили 
тяжкі муки та страждання в різних тюрмах. Здавалося, ми повинні б уже прозріти, а одна 
на всіх біда мала б нас згуртувати, здружити. Та, на жаль, спільної мови поміж нас не було. 
Нас роз’єднував страх. Один одного боявся, кривив душею, говорив одне, а думав інше. 
Від цього лицемірства нестерпно нило серце, тліла душа. В нашій дерев’яній запломбова-
ній коробці, неначе хробаки в гноївці, кишіли стукачі та провокатори, яких ми вже навчи-
лись розпізнавати. Саме ця погань і отруювала наші душі»92. 

Як наслідок, навіть шукаючи причин нещадного і безглуздого режиму терору, до-
свідчені партійні і державні функціонери звинувачували у підступності, неспроможнос-
ті, невігластві і т.д. представників нижчих ешелонів влади, другорядних осіб, виконавців, 
кар’єристів, свідомих злочинців, але не ті кола і не тих осіб, які в СРСР творили політику. 
Якщо ж у середовищі в’язнів з’являвся такий, хто викривав боягузтво, лицемірство, брид-
кість і нікчемність їхніх розумувань, на другий день, після доносу, такий зникав назавжди.

Зрештою, в’язні ділилися на кілька підгруп. «Частина з них затаїла злобу і ненависть 
до совєтів за терор та беззаконня, скоєне над ними, частина впала у депресію і не виявля-
ла ніяких почуттів, ні злоби, ні ненависті, вони вже не відчувають себе людьми, взагалі, 
у них вже нема майбутнього. І дуже незначна частина ще була спроможна протистояти 
зовнішнім обставинам, хоча були у стані рабів»93.

Не меншу загрозу для політичних у таборах складали кримінальні злочинці. Остан-
ніх нацьковувала на «політичних» та ж адміністрація. Вона переконувала, що політич-
ні — «враги народа», що всі біди у країні зумовлені їхніми діями. Їм наказували шпигу-
вати за політичними і доповідати адміністрації чи політвідділу про всі контрреволюційні 
розмови між політичними.
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Поки політичні йшли на роботу, кримінальні з потурання адміністрації крали речі, 

гроші, продукти, отримані політичними з дому. Спроби повернути своє наражалися на 
криваві бійки і розправи. Кримінальні завжди мали при собі холодну зброю. Якщо у полі-
тичних відбирали навіть шматочок пряжки, загострений об цементну підлогу для голін-
ня, то у кримінальних не помічали й фінок. 

Про «виховання працею» та стимули до праці
Після прибуття нової колони в’язнів до табору начальник особисто, як колись на не-

вільницьких ринках, обмацував м’язи кожного і визначав, хто піде працювати на лісо-
повал, хто — на вантаження колод на платформи, хто — на будівництво шляхів. Самих 
немічних і старих призначав варити суп, різати на пайки хліб, підмітати у бараках.

З числа кваліфікованих зеків, наприклад, інженерів-будівельників, начальник табору 
призначав «проізводітєля работ» —«прораба», українською «виконавця робіт» — «викон-
роба». Далі начальник оголошував, що з цього моменту його робота закінчується. Нада-
лі він буде лише вимагати, контролювати і звітувати. Керівництво роботою зеків здійс-
нюватиме призначений інженер-виконроб. Якщо ж він погано справлятиметься зі своїми 
обов’язками, то начальник відправить його на найважчу і найнебезпечнішу ділянку роботи.

Засоби стимулювання до праці були простими. Перший стимул: розстріл за невико-
нання норми. Так, при будівництві Норильського металургійного комбінату, якщо зек не 
міг виконати норми регулярно, то політвідділ відкривав проти нього кримінальну справу 
за саботаж. Щотижня там вивішували довжелезні списки в’язнів, розстріляних «за неви-
конання норм виробітку»94. 

Другим стимулом була видача хлібної пайки. Головною складовою раціону в’язня 
був хліб. Тому саме на ньому було побудовано схему стимулювання ув’язненого до праці. 
Хліб видавали у суворій пропорції до виконаної норми. Якщо в’язень виконував норму на 
100 %, то наступного дня він отримував 100 % пайки. Якщо ж норма виконувалася на 90, 
75, 50 %, відповідно в’язень отримував і хліба. У разі перевиконання норми, до вечірнього 
супу додавали ложку вівсяної каші95.

Умови праці
Офіційно робочий день зеків тривав 10 годин. За вимогою крайового управління та-

борів він міг бути продовжений до 12 годин. Насправді ж він розпочинався ще до світанку 
і тривав до пізньої ночі. Жодні атмосферні опади або низька температура взимку не були 
підставою для припинення роботи. До місця роботи потрібно було діставатися пішки, не-
сучи з собою весь необхідний інструмент. Відстань до роботи була різною: від 1 до 8 км. 
У сніжні сибірські зими дорога перетворювалася для в’язнів у справжнє випробування. Та-
бори лісозаготівельників знаходилися серед лісу. Тому, вийшовши за ворота табору, бри-
гади занурювалися в хащі та глибокий сніг. Щоб полегшити рух у глибокому снігу, брига-
ди, що складалися з 25 чоловік, йшли по одній людині в ряд. Передній зек боровся з глибо-
ким снігом, полегшуючи рух для решти. Пройшовши 200–250 м, він втомлювався і йому 
на зміну приходив другий у ланцюжку, за ним третій і так далі, аж поки бригада не діста-
валася місця розробки. 

Праця заготівельників деревини була найважчою і найнебезпечнішою. На кожні дві 
людини видавали одну ручну пилку довжиною два метри та дві сокири. Пилки були дов-
гими, тому що потрібно було зрізати дерева від 0,30–0,32 до 1–1,5 м у діаметрі. В основ-
ному заготовляли сосну. Спилювання товстих сосен було дуже нелегкою справою, окрім 
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того інструмент постійно залипав сосновою смолою. Час від часу пилки було потрібно 
промивати гасом (керосином), але його видавали дуже рідко. 

Зрізані дерева падали в глибокий сніг і потопали в ньому. Брьохаючись у снігу, зеки 
мали на поваленому дереві обрубати гілки врівень зі стовбуром, а після цього розпиляти 
його на поліна стандартної довжини (4–5 м). Насамкінець гілки мали витягнути зі снігу, 
скласти на купи і спалити.

Робота лісорубів-в’язнів була дуже небезпечною. Глибокий сніг, яким ледве можна 
було рухатися, не дозволяв людині втекти від дерева, що падало в непередбачувану сторо-
ну. Тому загибель і важке каліцтво на лісоповалі були звичними подіями.

Робота бригад, які прокладали дороги, була найрізноманітнішою. На запланованій тра-
сі вони спочатку мали вирізати дерева, викорчувати пеньки, вирівняти пагорби, засипати 
видолинки. Якщо трасу перетинала річка чи струмок, вони будували мости. Ці бригади не 
мали ніякої техніки. Їхніми інструментами були сокири, пилки, одноколісні тачки, лопати.

Найбільш небезпечною справою було корчування сосен, які мали міцний і глибо-
кий центральний корінь. Щоб прокласти трасу, на ній не можна було залишати пеньків. 
Оскільки ніякої техніки не застосовували, то доводилося навколо дерева копати яму й під-
рубувати бокові корені. У якийсь момент дерево, тримаючись лише на центральному ко-
рені, починало падати. Воно обривало деякі необрубані корені і вивертало пеньок на по-
верхню. Тоді його можна було відрізати від стовбура і відтягти з траси. 

Навколо пенька доводилося копати яму завширшки 2,5–3 метри. У глибину доводило-
ся копати 1,5–2 метри, обрізаючи та обрубуючи бокові корені. Часто дерева починали па-
дати не у той час, коли, і не у той бік, куди передбачалося. Тому захоплені зненацька лісо-
руби не встигали вискочити з ями. Нерідко дерева падали на тих, хто корчував своє дере-
во поряд. І хоч їх криками попереджали, але далеко не зав жди вони встигали зорієнтува-
тися та вискочити зі своєї глибокої ями. Загибель або каліцтва в’язнів були неминучими.

Однією з причин високої смертності та нещасних випадків були вимоги конвоїрів. За 
інструкцією вони мали тримати усіх зеків у полі зору. Тому за їх наполяганням в’язнів ста-
вили корчувати дерева, що росли поруч. Хоча це якраз суперечило елементарній техніці 
безпеки.

Для стягування на вантажні майданчики зрубаних і обчищених від гілок стовбурів 
іноді використовували коней, ще рідше — трактори. Найчастіше в’язні вручну котили ко-
лоди на вантажні майданчики і завантажували їх на транспортні платформи.

Медична допомога й охорона праці
Харчування зіпсованою їжею призводило до частих випадків захворювання на дизен-

терію та інші хвороби шлунково-кишкового тракту. Відсутність вітамінів викликала цин-
гу. Хвороба у прямому розумінні слова руйнувала організм людини. «Кров текла з ясен, 
випадали зуби; з’явилися чорні плями на тілі. Ниючий біль у ногах, у суглобах, смертель-
на млявість»96. Не обминала в’язнів і куряча сліпота, причиною якої була недостача в ор-
ганізмі вітаміну А.

Проте медична допомога й обслуговування в’язнів ГУЛАГу практично були відсут-
ні. Наприклад, при управлінні Сиблагу НКВС функціонував госпіталь на 35–40 ліжок. 
У госпіталі постійно не вистачало лікарів та іншого медичного персоналу. Абсолютно не-
достатнім було постачання медикаментами та перев’язочними матеріалами. «Такий гос-
піталь для потреб такої маси ув’язнених, які перебували в Сиб лагу, — це навіть менше 
крап лини в морі»97.
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Незважаючи на надзвичайно високий рівень смертності і травматизму у трудових та-

борах, за штатним розписом не передбачалося посади медичного працівника, забезпечен-
ня в’язнів медикаментами та перев’язочними матеріалами. Не було також термометрів, 
щоб зміряти температуру хворих і хоча б на день звільнити їх від роботи.

Якщо траплялося поранення, зеки перев’язували рани один одному ганчірками, які 
вони запасали на такі випадки заздалегідь. Якщо ж людина діставала важке поранення, 
його залишали лежати біля охоронця, доки не прийде кінний віз або сани. Якщо ж робо-
ти проводилися у місцях, недоступних для кінного транспорту, то важкопоранені мусили 
чекати кінця роботи. Повертаючись до табору, в’язні несли покаліченого на своїх плечах, 
принаймні до місця, де його можна було повантажити на сани чи на воза.

Важкохворих чи покалічених відправляли тими ж возом чи саньми до найближчого 
великого населеного пункту, де був лікар. Як правило, це була далека дорога у багато де-
сятків чи й сотень кілометрів, тому більшість хворих чи скалічених помирали у дорозі. 
Довезеним живими надавали медичну допомогу і перевозили до найближчого табору, де 
хворий чи поранений, перебуваючи під вартою, або видужував, або помирав. 

Зеків з легкими пораненнями чи застудою, після огляду начальника табору на 2–3 дні 
звільняли від роботи в лісі. Проте лежати не дозволяли. Вони заточували пилки й сокири, 
працювали на кухні, включаючи й заготівлю дров, копали ями за табором для загиблих на 
роботі чи померлих від хвороб.

Влітку померлих закопували в землю негайно, взимку замерзлі трупи декілька днів 
валялися у сараї за табором. Ями для трупів копали у лісі, куди і скидали усіх накопиче-
них небіжчиків. Яму засипали землею і зрівнювали з поверхнею.

Табірне керівництво рідних про смерть в’язня не повідомляло. Якщо, знаючи адресу 
родичів небіжчика, це намагався зробити хтось із зеків, такого позбавляли права листу-
вання з родиною і карали за порушення «положенія о лагєрях» або за «діскрєдітацию со-
вєтской власті»98.

Харчування в’язнів ГУЛАГу
Харчування в’язнів у пересильних пунктах було весь час однаковим: «вранці окріп 

з хлібом, в обід червоний кислий суп (щі) з води, квашеної капусти та буряку, але без жод-
ної краплі жиру, риби чи м’яса»99. Перед відправкою у табори ГУЛАГу дуже ослаблених 
не довше одного місяця могли ставити на посилений пайок: баланда з риб’ячим жиром та 
хвойний настій100.

Харчування у трудових таборах майже не відрізнялося. О 6-ій ранку звучав сигнал до 
підйому. Черговий з охоронців табору бив молотком у залізну рейку. Ранкове умивання не 
передбачалося. Всі йшли до кухні за пайкою хліба, яка видавалася відповідно до виконан-
ня норми за попередній день, та порцією супу. Хліб видавався на цілий день. Хто із зеків 
міг встояти проти голоду, той з’їдав половину хліба та суп. В обід їжа не видавалася, про-
те влаштовувалася годинна перерва. Тоді й можна було з’їсти другу частину хлібної пай-
ки, щоб трохи втамувати страшний голод. Більшість ув’язнених не могли встояти і з’їдали 
хліб ще вранці. Цілий день вони залишалися голодними. Ввечері видавався той же самий 
суп, але без хліба.

Саме хліб був головною складовою раціону зека. Його випікали з суміші житнього та 
вівсяного борошна. У більшості випадків хліб був недопеченим, глевким. Річ не в тому, 
що в Сибіру не вистачало дров. Причина полягала в тому, що радянський уряд встановлю-
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вав дуже високі норми припіку хліба, тобто, доданої ваги випеченого хліба порівняно з ва-
гою борошна. Уряд вимагав норми припіку у 42–48 %. Як наслідок, у тісто лили все біль-
ше води. І навіть якщо хлібина зверху уже пригоряла, всередині вона все одно залишала-
ся недопеченою.

Звичайно, у таборах ніхто ніколи не визначав, наскільки встановлені норми праці від-
повідали людським можливостям та умовам їх виконання. Були табори, в яких можна було 
виконати норму на 100 %, але часто зеки працювали у таких умовах, коли виконання нор-
ми було об’єктивно неможливим.

Суп складався з води, кількох шматочків сухої картоплі та наполовину очищеного не-
подрібненого вівса. Неочищені зерна зеки вичавлювали зубами, а остюки випльовували. 
Збоку це виглядало як масове плювання.

Іноді, дуже нерегулярно, в’язням видавали по кілька грудочок цукру. За роки перебу-
вання у таборі І. Козяр запам’ятав лише кілька спроб урізноманітнити раціон в’язнів. 

Так, якийсь час у суп почали додавати «якусь бавовняну олію». Вона була такою смер-
дючою, що в’язні, незважаючи на голодне життя, відмовлялися їсти суп і просили не дода-
вати цієї олії. Начальник табору наполягав, що в’язні зобов’язані вживати цю олію, бо його 
прислало і призначило управління Сиблагу. З часом виявилося, що та олія непридатна для 
харчування, бо містить отруйні речовини. Її прислали помилково, а насправді вона при-
значена для технічних потреб.

Одного разу до табору привезли голови сарликів (сайгаків) — парнокопитних степо-
вих тварин, що проживають у Монголії. Точніше, близько 300 голів звалили біля насипу 
залізничної гілки за три кілометри від табору. Вислана з табору підвода привезла 25 голів. 
З них були вирізані язики, це були, власне, кістки, обтягнуті шкірою, з шерстю і рогами. 

Начальство вирішило голови обсмалити, збити роги, почистити, помити, а потім ва-
рити, поки всі тканини не відстануть від кісток. Отриманий відвар додавали до супу для 
в’язнів. Суп вийшов поживніший. Коли наступного дня знову послали за головами, їх там 
залишилося біля 50. Решту порозносили хижі звірі та собаки.

Одного разу до табору привезли сухі галети. Це було навіть не випечене, а засушене 
тісто з борошна і води. В’язням було дозволено купити по одному кілограмові цих виро-
бів з особистих грошей, що числилися на облікових картках в’язнів. Ці галети стали при-
чиною смерті багатьох в’язнів. Повмирали ті, хто не міг стримати свого почуття голоду. 
З’ївши багато сухих галет, вони через деякий час захотіли пити. Напившись, вони відчули 
нестерпний біль у животах. Це розбухло засушене тісто. В’язні кричали від болю, качали-
ся по долівці. Ніякої медичної допомоги в таборі не було, але якби й була, то не порятува-
ла б людей від розриву шлунків101.

Постійний голод приневолював каторжан до праці. З іншого боку, почуття голоду 
притуплювало всілякі думки про суспільні справи. «Поруч з постійним бажанням хоча 
б крихту хліба кинути до рота, щоб трішечки затамувати нестерпні муки голоду, згаса-
ли думки про свободу, про дострокове звільнення. Все затьмарювалось єдиною потре-
бою — їсти»102. 

Важко працюючи і не маючи можливості виконати норму, в’язні не могли отримати 
повної пайки хліба і поступово виснажувалися. За 1,5–2 місяці сили їх покидали. Таких 
зеків називали доходягами. Існували цілі табори доходяг.
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Дні відпочинку
Офіційно дні відпочинку не передбачалися. Проте раз на місяць день відпочинку мог-

ло призначити крайове управління таборів, за умови, що табір виконує план на 100 % та 
встановилася погана погода, яка не дозволяла повноцінно працювати.

У день відпочинку в’язні намагалися постригти волосся, у якому розплодилися воші, 
змінити чи хоча б намочити у воді і якось віджати натільну білизну, рушник, ганчірочки, 
які використовувалися для перев’язки подряпин та ран, яких робітники неминуче зазнава-
ли на роботі; отримати хоч трішки теплої води, щоб омити тіло від поту та бруду. Потім 
вони намагалися зашити й полатати порваний на роботі одяг, випрати чи змінити онучі. 
Про ганчір’я для них керівництво ГУЛАГу все-таки турбувалося.

Одяг та взуття для в’язнів
В’язні працювали в одязі та взутті, у якому були заарештовані. Коли ж він зношував-

ся чи наступала зима, за розпорядженням адміністрації табору зекам видавали казенний 
одяг. Як правило, це був уже ношений одяг військовими або промисловими робітниками. 
Іноді видавали справжнє ганчір’я. На літо видавали сорочку й штани; на зиму для роботи 
у морози в 45–50° видавали ватні штани та ватну куртку (народна назва «куфайка»). Весь 
одяг був темно-сірого кольору.

Взуття для в’язнів було дуже простим — личаки. Спочатку в’язні замотували ноги 
онучами, потім одягали личаки, прив’язуючи їх до ніг тонкими мотузками, а потім обв’я-
зу вали ноги до колін ще одними онучами.

Оскільки люди взимку важко працювали у глибокому снігу, одяг і онучі швидко на-
мокали і від снігу, і від поту. Одяг на людях, що поверталися з роботи, був замерзлий 
зверху і мокрий знизу. Проте ніяких сушилок у таборі не було. Якийсь одяг в’язні клали 
під голови, а якимось вкривалися. За ніч він частково просихав від теп ла тіла. Вранці його 
знову одягали. Оскільки одяг завжди був вологим, він гнив прямо на людях103. 

Задоволення духовних потреб
Задоволення культурних потреб було зведене до мінімуму. У таборі не було ні книг, 

ні газет, ні журналів. Не було й мови про радіо. Гра в карти заборонялася. Для інших ігор: 
шахи, шашки, доміно не було ніякого приладдя. Єдине, що дозволялося — писати листи. 
Але стосовно них існували дуже жорсткі обмеження. По-перше, далеко не всім це дозво-
лялося, заборона була зафіксована у вироках. І це було ще однією тортурою для в’язнів ра-
дянського режиму. 

Ті, кому не заборонили листуватися, могли написати один лист на місяць. Згодом, до-
зволили писати два листи на місяць. Причому, політвідділ табору мав право позбавляти 
в’язня права на листування, якщо той не виконував виробничої норми чи «порушував дис-
ципліну». Листи дозволялося писати лише сім’ї та близьким родичам. На знайомих та дру-
зів дозвіл не поширювався.

Листи обов’язково проходили цензуру табірного політвідділу. Якщо лист містив ін-
формацію, яка розкривала правду про життя в’язнів, лист знищувався. Вислови заносили-
ся в особову справу в’язня. А його чекав карцер — «в’язниця у в’язниці».

Отримання дозволу, написання, відправка листа в умовах табору перетворювалося 
у складну, довготривалу процедуру. Спершу в’язень мав повідомити свого бригадира про 
намір написати листа. Той звертався до канцелярії. Канцелярія перевіряла, чи не позбав-
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лений в’язень права листування. Якщо все було добре, канцелярія видавала бригадирові 
олівця та папір для написання листа, а також клапоть сірого або жовтого обгорткового па-
перу на виготовлення конверта. 

Коли в’язень отримував письмове приладдя, він не поспішав вилити все пережите на 
папері. Він починав ретельно обдумувати, про що можна написати, а про що ні. Нареш-
ті, він писав листа, декілька разів його перечитував, щоб переконатися, що лист пройде 
цензуру. Далі в’язень виготовляв конверт, намагаючись надати шматку виділеного паперу 
форму стандартного конверта. Виникала проблема склеїти конверт. Оскільки клею не ви-
давали, в’язні навчилися виготовляти його самостійно. Для його приготування викорис-
товували ту ж саму вівсяну крупу, яку виварювали до стану однорідної рідкої маси. Для 
склеювання використовували й розжований хліб.

Написані листи в’язні відносили у канцелярію табору. Далі ні від них, ні від пошти ні-
чого не залежало. Листи могли тижнями чи місяцями лежати в якомусь кутку, очікуючи 
цензури політвідділу. Лише після перлюстрації їх відвозили на пошту.

Політичний відділ пильно стежив за тим, щоб люди на свободі не могли дізнатися 
про стан справ у таборах. Наприклад, в’язень повідомляв сім’ї, що останній етап до табо-
ру, який тривав 3–4 дні, був особливо виснажливим. На це начальник політвідділу вилаяв 
в’язня: «Хто тебе про це питає? Совєтський транспорт не є виснажливим, він благо уст ро-
єний». І далі: «Чому ти пишеш дружині, щоб вона прислала білизну, теплий одяг та про-
дукти? Управління думає про те, щоб одягнути та нагодувати ув’язнених, а якщо вони не 
можуть витримати табірного режиму і нестачі харчів та одягу, хай вмирають. …Якого Бога 
ти преш у свою пропаганду, ніякий Бог тебе не помилує; ти написав не листа дружині, 
а агітаційний та пропагандистський лист, сповнений контрреволюції, бо ти і дістав строк 
за контрреволюційну діяльність і хочеш цим листом продовжити контрреволюційну агі-
тацію серед вільних людей? Твій лист ми пошлемо не твоїй дружині, а в «трійку», яка тебе 
судила, там вони знають, що робити; а мені дане право залишити тебе без листування на 
два місяці і посадити тебе в карцер на 3 дні на голодний пайок»104.

Все-таки іноді люди знаходили способи передати нецензурованого листа рідним, чи 
хоча б коротку записку. Деколи прохали це зробити вільних людей, з якими траплялося 
контактувати на роботі, чи просто викидали листи з потягу з проханням переслати їх за 
вказаною адресою.

Табірна народна творчість
Часто в’язні створювали пародії на відомі пісні. Наприклад, невідомі в’язні спародіюва-

ли популярну пісню І. Дунаєвського та В. Лєбєдєва-Кумача «Широка страна моя родная»:

«Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек,
Я другой такой страны не знаю, 
Где несчастней был бы человек.
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей
Человек проходит под конвоем
По несчастной родине своей…»105

Очевидно, на мотив української пісні «Розпрягайте, хлопці, коні» виконувалися рядки:
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«На столі стоїть бутилка,
А в бутилці — виноград.
Ленін був карманний злодій,
А Калінін — конокрад»106.

Користувалися популярністю політичні анекдоти, наприклад: «Питають вірменина: 
«Хороша ли советская власть?», а він поганою російською мовою відповідає: «Хороший 
советский власть, но очень длинный».

Іншого запитали, чи любить він совєтську владу. Той відповів: «Люблю, як свою жін-
ку». «Тоді як ти любиш жінку?» Відповідь: «Я її трішки люблю, трішки боюся і трішки 
хочеться до іншої»107. «Яка різниця де ти живеш: у Сиблагу чи Совєтлагу, все одно за кор-
дон не втечеш».

Відоме радянське гасло «Людина людині — друг, товариш і брат» табірні гост рослови 
переінакшили відповідно до реалій сталінської дійсності: «Людина людині — ворог, зрад-
ник і шкідник»108.

Користувався популярністю такий політичний анекдот. Один селянин ніяк не міг 
второпати, що означає слово «темп». Тому зібрався і поїхав до Сталіна за роз’ясненням. 
Проте вождь ніяк не міг пояснити значення слова. Тоді він підвів селянина до вікна: «Ди-
вись, он поїхав один автомобіль. Коли ж вони їхатимуть один за другим, це й буде темп». 
Повернувшись додому, селянин пояснив значення терміну односельцям. Дивіться, он ву-
лицею іде жебрак, а коли під кінець п’ятирічки вони підуть вулицею один за другим, це 
і буде темп. Або ж он повезли покійника, а коли наприкінці п’ятирічки їх повезуть одного 
за другим — це і буде темп. 

Полюбилися в’язням й свої витлумачення радянських абревіатур та ключових слів. 
Так, СССР витлумачували: смерть Сталіна спасе (врятує) Росію; МТС — могила товари-
ша Сталіна109.

Чому не тікали 
Під час конвоювання в’язнів від залізничної гілки до місця організації табору у в’язнів 

були можливості утекти, особливо уночі. 
Всього лише один-два конвоїри з собакою супроводжували ув’язнених до місця робіт. 

Щоразу конвоїр попереджав бригаду, щоб ішли по два чоловіки в ряд, мовчки, без шуму, 
що крок вправо чи вліво вважатиметься втечею і він стрілятиме без попередження. Під час 
виконання робіт конвой та бригадир так розставляли людей, щоб вони були постійно на 
очах у конвоїра. В умовах лісоповалу це було зробити доволі важко і у в’язнів була мож-
ливість утекти.

Проте ніхто з в’язнів не наважувався на втечу. По-перше, за втечу з місць ув’язнення 
засуджували на 15, а з 1937 року — на 20 років, як «за саботаж будівництва соціалізму». 
По-друге, кожен зек усвідомлював, що втікач довго не протримається через декілька при-
чин. По-перше, він не міг розраховувати на підтримку місцевого населення. Це за цара-
ту у Сибіру побутував звичай обходити населені пункти і збирати у металевий кухоль по 
кілька копійок «на втечу для каторжанина». Радянська влада жорстоко карала за будь-яку 
спробу допомогти втікачеві їжею, одягом, притулком. У сибірських селах, містах і містеч-
ках було організовано цілу систему нагляду за мешканцями за допомогою місцевих кому-
ністів і сексотів. Водночас кожен міліціонер чи енкавеесівець мав повноваження перевіря-
ти документи у кожного незнайомця чи підозрілого, затримувати його й припроваджува-
ти до органів місцевої влади для слідства.



36

Реабілітовані історією. Вінницька область

В’язень-утікач розумів, що він ніде не влаштується на роботу без попередньої пере-
вірки документів у НКВС, з’ясування його минулого, його батьків і родичів. Він усвідом-
лював, що у разі схоплення його чекає найжорстокіше покарання. Але навіть якщо йому 
вдасться якийсь час переховуватися, нових репресій неодмінно зазнають його сім’я, рідні. 

Голодне та напівголодне животіння, нестача одягу та взуття, праця у глибокому сні-
гу, а до того ще й почуття розпуки, сформоване на ґрунті усвідомлення власної невиннос-
ті, робили свою чорну справу. Більшість ув’язнених, які були доведені до межі терпіння, 
не могли справитися з розпачем і вчиняли самогубство. Проте ці факти ніде не фіксували-
ся і ніхто не повідомляв рідних про смерть їхніх близьких. Так що єдиним способом втечі 
з таборів була втеча від життя110.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ 
Ми спробували відтворити картину життя в’язнів ГУЛАГу. Серед них не було жод-

ного капіталіста чи буржуя, проти яких вела боротьбу радянська держава та комуністич-
на партія. Ще вчора вони були науковцями, митцями, інженерами, агрономами, техніками 
і технологами, учителями й офіцерами, колгоспниками, сталеварами і солдатами.

Вони усі тяжко заробляли шматок хліба для себе і своїх дітей, жили «від получки до 
получки», не мали ніяких заощаджень, спадків, рахунків у банках, щоб жити не працю-
ючи. Зі своїх гірких заробітків вони мусили щонайменше місячну заробітну платню ви-
тратити на облігації державної позики, котра їм ніколи не поверталася. Вони чесно спла-
чували (з них просто вираховували) податки. Вони під тиском функціонерів здавали гро-
ші у всілякі фонди на допомогу революціонерам в усьому світі, щоб ті привели увесь світ 
до такого ж щастя, в якому жили вони самі. За усе це їх перетворили на рабів. Більшість 
з них не витримала тортур, непосильної праці й померли мученицькою смертю. Задумай-
теся, за що у них забрали життя? А якщо вони все-таки виживали, то за що у них забира-
ли здоров’я, за що з їх життя насильницьки вирвали кращі десятиліття?
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Було нам важко, і було нам зле,
І західно, і східно,
Було безвихідно. Але
Нам не було негідно.

І це, напевно, головне.
Якої ще фортуни?
Не відступилися. І не
Поклали лжу на струни.

Ліна Костенко

Розділ ІІ

ДОКУМЕНТИ 
СВІДЧАТЬ
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№ 1
Лист колишнього начальника УНКВС у Вінницькій області 

І. Корабльова до Політбюро ЦК ВКП(б) та секретарю ЦК ВКП(б) 
Й. Сталіну про переслідування співробітників державної безпеки 

через виконання наказів керівництва НКВС СРСР 
28 січня 1939 р.В Политбюро ЦК ВКП(б)

тов. Сталину
г. Москва

Хочу перед тем, как уйти с арены жизни, поделиться коротко с членами Политбюро 
своими мыслями.

Когда это письмо поступит в ЦК, я уже буду мертв. Я решил покончить разом все счеты 
и расчеты с жизнью. Самоубийства осуждают и я сам всегда отрицательно относился к та-
ким действиям, однако, строго обдумав и взвесив все, нахожу, что я поступаю правильно.

Объясняю, чем я руководствуюсь в этом решении.
Приказом по НКВД СССР я «освобожден» от работы по должности начальника 

Упр[авления] НКВД по Винницкой области.
Понятно, что этот приказ был согласован с ЦК.
Тысячу раз я задавал себе вопрос: за что меня сняли? И не находил, вернее, не нашел 

ответа. Я не имею за собой абсолютно никаких преступлений, грубых перегибов и извра-
щений в моей работе также нет; есть ряд ошибок, которые неизбежны в такой большой 
работе, которая проведена Управлением.

Кто я? Я — сын крестьянина-бедняка, сам питерский рабочий, доброволец Красной 
армии, с 1919 года член партии (никогда не имел партвзысканий), с 1920 года работаю в ор-
ганах ВЧК-ОГПУ-НКВД. Все время был рядовым работником (опер[ативный] уполномо-
ченный, нач[альник] отделения) и только в марте месяце 1938 года, без всяких разговоров 
со мною, был выдвинут наркоматом Союза на должность начальника Управления.

Всегда я работал честно, провел ряд крупных дел по к[онтр]/р[еволюционным] фор-
мированиям всех мастей, причем, провел их лично, как рядовой оперативный работник. 
Я считаю себя квалифицированным работником, то есть таким работником, которые 
нужны Советской разведке. И не успел я, как говорится, подняться до уровня моих способ-
нос тей, как меня, даже не поговорив со мною, одним росчерком пера снимают, бросают 
в общую кучу со всякой к[онтр]/р[еволюционной] нечистью.

Я же член партии, наконец, я просто человек и, кажется, вправе ожидать к себе чело-
веческого отношения.

Хотя бы предварительно поговорили со мною, или обследовали бы мою работу, чтобы 
до меня дошло — почему я должен быть снят. Я ведь не кадровый начальник Управления, 
а выдвиженец, выдвиженец, пробывший в этой должности всего только десять месяцев.

Вполне понятно, что я ожидал к себе другого отношения и не думал, что буду постав-
лен на одну линию с такими «корифеями», как Реденс и др.

Однако оказался на одной линии, да еще как. Сейчас от меня принимают дела, но как 
принимают. Сдача идет вот уже 7-й день и, видимо, продлится еще дня два-три. Демонстра-
тивно перед всем аппаратом некто Хаед (представитель Наркомата УССР) ведет нарочито 
подчеркнутую по отношению меня линию, как будто я перестал быть коммунистом, как 
будто я — враг Советской Власти. Копается (неплохо бы покопаться в его личном деле, го-
ворят, много компромет[ирующего]), придирается, старается протащить предвзятое мне-
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ние, терроризирует аппарат. И все же ничего сенсационного нет и не будет, так как его 
не существует, хотя ему бы очень хотелось, чтобы оно было, тогда бы он (по его мнению) 
оправдал затраченное время.

Мне стыдно перед коллективом чекистов, работавших под моим руководством, стыд-
но и жалко их, так как это люди, в подавляющем своем большинстве (за исключением еди-
ниц) честные, преданные партии и Советской власти, и честно работающие, и мне тяжело 
сознавать, что я являюсь (хотя и незаслуженно) причиною высказываемого недоверия к ним.

Как говорят — переживем. Еще пару дней и сдача будет закончена, акты будут подпи-
саны и тогда я покончу с собой. Два дня перемучаюсь.

Я пишу то, что чувствую. Вы думаете, т.т., мне легко? То, что я переживаю, я не желал 
бы никому пережить. Мне очень тяжело. Я могу признаться, что я часто плачу, оставшись 
один в квартире. Плачу, но кому от этого польза.

Я так люблю свою милую дочурку, которая должна остаться без отца и без средств 
к существованию. Конечно, я переведу ей все свои наличные деньги, но все это мелочи.

Однако это уже другое.
Вот коротко обстоятельства, побудившие меня покончить жизнь. Я иду немного даль-

ше. Допустим, я поеду в Москву, что там будет: недоверие, длительная «проверка», никто 
не пожелает со мною вести дружбу из боязни скомпрометировать себя. Нет, я этого все 
равно не перенесу, так лучше сразу кончить.

Вчера я окончательно сдал дела. Как и следовало ожидать, ничего особенного не 
вскрыто. И даже наоборот: Управление с арестованными выходит хорошо, осталось около 
300 чел., дела на которых пойдут в судебные органы, за исключением единиц, предназна-
ченных на прекращение. Несмотря на небольшой отрезок времени, как аппарат стал зани-
маться агентурой, уже к сегодняшнему дню Управление имеет ряд хороших агентурных 
дел, разработок и первичек. Приобретена новая агентура, налаживается работа со старой 
агентурой, то есть делается все то, что нужно делать нашим органами и от чего они ото-
рвались, начиная с 1937 года, вследствие явно неправильной оперативной линии, исходив-
шей из Союзного Наркомата.

Приведу еще один штрих отношения ко мне на сегодня. По существующему поло-
жению, при переводах выдаются так называемые подъемные, то есть деньги на расходы, 
связанные с переездом. Мне отказали в этом, и, несмотря на то, что я дал телеграмму 
т. Кобулову (в Киев) — не помогло. Чем вызвано такое отношение — не знаю. Эти деньги 
я думал послать своей дочурке, живущей в Ленинграде с матерью — моей бывшей женой, 
с которой я в разводе.

Пару слов насчет политики сегодняшнего дня, проводимой Союзным Наркоматом.
Снимают всех начальников Управлений НКВД. Я не могу поверить, что все они были 

врагами Советской власти. Этого не может быть. Уверен, что подавляющая часть является 
честными и преданными родине людьми, честными партийцами. Все это люди, являющие-
ся квалифицированными сотрудниками Советской разведки, годами впитывавшими в себя 
весь опыт работы, и, конечно, они нужны для работы именно в органах НКВД, так как нельзя 
же согласиться с тем, что работа в НКВД и Наркомторге или в Наркомзаготовок — это одно 
и тоже. Недаром же капиталистические разведки всемерно сохраняют свои кадры, постоян-
но совершенствуя их. В этом их заслуга перед своим классом, и именно поэтому даже такая 
разведка, как польская (молодая разведка) работает неплохо, я не говорю уже об английской, 
японской или германской разведках, работа которых признается превосходной всеми развед-
ками, в том числе и нашей, проведшей ряд дел по вскрытой агентуре этих разведок.
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Одним словом, я считаю величайшей ошибкой ту политику, которую проводил т. Бе-
рия по отношению к старым чекистским кадрам и считаю, что ЦК должен прекратить ее.

Нельзя же считать, что за те перегибы и извращения, которые допущены органами 
НКВД — целиком ответственны б[ывшие] руководящие работники органов НКВД. Вино-
вато центральное руководство и, в первую очередь, виноват т. Ежов, который не мог не по-
нимать, что при таких массовых операциях требовался очень сильный контроль за места-
ми. А делалось наоборот, местам дали полную волю, пус тили на самотек, судили по ко-
личеству арестованных, а не по качеству работы, потихоньку культивировали от имени 
т. Ежова необходимость применения физичес ких методов при допросах, поощряли следо-
вателей, если которые за сутки получали по 4–6-ть сознаний.

Была такая линия из Центра и ее выполняли. А кто пробовал сомневаться в правиль-
ности этой линии, того, в лучшем случае, снимали в работы, исключали из партии, а чаще 
сажали. Ведь имеется же куча таких фактов. Мог ли кто-либо в такой обстановке работать 
иначе, не рискуя сам попасть в положение обвиняемого?

Но достаточно было со второй половины 1938 года почувствовать, что в Центре не-
сколько меняется курс, как чекисты (я имею ввиду честных чекистов), рядовые и руково-
дящие, на местах, немедленно начали перестраивать свою работу на те методы, которыми 
мы все время работали до злополучных 1937 и 1938 гг. 

Это ведь тоже факт.
Почему это они стали перестраиваться еще задолго до постановления ЦК и СНК от 

17.XI.38 года? Потому, что каждый честный чекист понимал, что проводимая Союзным 
Наркоматом линия в оперативной работе является неправильной линией.

Ведь доходило до курьезов. Управление работает и не видит деятельности агентуры, 
скажем, иранской разведки. Вдруг поступает приказ т. Ежова, что именно иранская раз-
ведка развернула широко свою деятельность, ее надо громить. Буквально на второй же 
день появляются целые резидентуры этой разведки и летят в Москву записки по «ВЧ», 
протоколы допросов, спецсообщения и т.д.

Ведь должен же был т. Ежов понимать, что не может на самом деле так быть, что, ви-
димо, здесь имеют место перегибы, должен был понимать, проверять и правдиво информи-
ровать Центральный Комитет партии, не вводить его в заблуждение, как это фактичес ки 
имело место.

Одним словом, виноват во всем т. Ежов и те сволочи, которые занимали руководящее 
положение на решающих участках чекисткой работы, как Заковский, Успенский и подоб-
ные им, оказавшиеся врагами народа.

Поймите, что получилось. Я возьму только два пункта — Ленинград и Украину.
В Ленинграде сели Медведь и Запорожец, на их место пришли Заковский и Шапиро. 

Уволили и переарестовали уйму сотрудников за дело и без дела, осудили их, часть рас-
стреляли. Посадили Заковского и Шапиро, на их место пришли Литвин и Хатеневер — 
опять начали громить чекисткий аппарат. Убрали этих лиц, пришел Гоглидзе и тоже гро-
мит, хотя и меньше.

Такая же картина и на Украине.
Вдумайтесь в это положение, разберитесь хорошенько в нем, и вы увидите, что погиб-

ло и пострадало много невинных, честных чекистов.
Мне кажется, будет правильным и своевременным предоставить органам НКВД зани-

маться свои прямым делом — агентурой, а следствие целиком передать органам Прокурату-
ры. Это предотвратит от многих ошибок, которые могут быть допущены еще в работе НКВД.

Вот и все.
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Одна просьба к Вам, тов. Сталин.
Во второй половине 1938 года я развелся с женой, при ней осталась моя дочь, которой 

всего только 11 лет. Она учится в 4-м классе десятилетки, в Ленинграде. Я хотел, чтобы 
моя дочь получила необходимое образование, специальность: врача, инженера, педагога 
или другую, какую она сама изберет. Средств у нее никаких нет. Моя б[ывшая] жена рабо-
тает, кажется, в качестве медицинской сестры. Вы сами понимаете, что на то жалование, 
которое она получает, трудно жить, да еще воспитывать дочь. К тому же, возможно, моя 
смерть отразится и на здоровье быв[шей] моей жены. Лишив ее трудоспособности, я это 
допускаю, так как ее нервы никуда не годятся, она истеричка.

Я очень прошу Вас, тов. Сталин, если Вы найдете возможным, создать нормальные 
условия жизни для моей дочери, т. е. материально обеспечить ее. Конечно, было бы лучше 
всего, если бы она стала получать до совершеннолетия пенсию за меня. Я надеюсь, что вы 
это сделаете, тов. Сталин, и думаю, что я своей честной работой заслужил это. Повторяю, 
что я умираю абсолютно честным человеком, честным коммунистом и чекистом.

Ее адрес: гор. Ленинград, улица Петра Лаврова, дом. № 12, кв. 2, Элеонора Ивановна 
Кораблева.

Завтра ночью я думаю покончить с собою.
Прощайте, прошу простить мне мой поступок, может быть, я и ошибаюсь, совершая 

его, но я думаю, что делаю правильно.
КОРАБЛЕВ

28 января 1939 г.
гор. Винница, УССР.
Верно: [підпис]

Поступило в ОС ЦК ВКП(б) 31.1.1939 г.

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 25, арк. 7–14. Копія. Машинопис. 

№ 2
Постанова про арешт колишнього начальника УНКВС 

у Вінницькій області І. Корабльова
22 травня 1940 р.

«УТВЕPЖДАЮ»
HAРOДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
[підпис] СЕРОВ
23 мая 1940 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Гор. Киев, мая 22 дня 1940 года.

Я, Следователь Следственной Части УГБ НКВД УССР — сержант госбезопасности — 
КОБЯКОВ, рассмотрев материалы предварительного расследования по делу КОРАБЛЕВА 
Ивана Михайловича, 1899 года рождения, уроженца с. Мисино, Холменского уезда, рус-
ского, из крестьян-бедняков, служащего, образование низшее, члена ВКП(б) с 1919 года, 
в органах НКВД с 1920 года, б[ывшего] нач[альника] УНКВД по Винницкой области, по 
званию — майор госбезопасности.
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НАШЕЛ:
КОРАБЛЕВ И.М., являясь начальником УНКВД по Винницкой области, вмес те 

с б[ывшим] зам[естителем] нач[альника] 3 Отдела УНКВД — ЗАПУТРЯЕВЫМ (арес тован 
по данному делу) и другими работниками в 1938 году систематически извращал социалис-
тическую законность, проводил необоснованные аресты служащих и колхозников, фаль-
сифицировал следственные документы, заслушивал на судтройке сфальсифицированные 
дела, по которым ряд лиц осуждены к ВМН.

По распоряжению КОРАБЛЕВА И.М. и при его личном участии к необоснованно 
арес тованным лицам применялись извращенные методы следствия, под влиянием кото-
рых подследственные подписывали сфальсифицированные протоколы допросов о якобы 
известных им антисоветских формированиях и своей принадлежности к ним.

В производстве 3 Отдела было следдело на группу лиц, уроженцев села Николаев-
ки Казатинского р-на, колхозников: СМУТНОГО, ШТОЛЬЦА, ФРИБЕРА, ВАШИРОВС-
КОГО, ЯВУРЕКА, ФОГЕЛЯ, БЕЗЕ, учителя ДОЛЕЖАЛА, рабочего ПИРКЛА и студента 
ВАЛЬЦЕРА. Все обвиняемые по данному делу были арестованы и привлечены в качестве 
обвиняемых, как подозреваемые в шпионской деятельности в пользу чехословацкой раз-
ведки. Однако, при рассмотрении этого дела на судтройке б[ывший] нач[альник] УНКВД 
КОРАБЛЕВ предложил передопросить обвиняемых и «добиться» признания об их шпион-
ской деятельности в пользу Германии.

Показания обвиняемых ВАШИРОВСКОГО и ЯВУРЕКА ЗАПУТРЯЕВЫМ и КОРАБ-
ЛЕВЫМ, по существу, были переписаны с изменениями: прежние данные о принадлеж-
ности к чешской разведке были заменены причастностью их к немецкой разведке. В эти 
же показания были внесены и остальные обвиняемые, проходящие по данному делу — 
СМУТНЫЙ и другие.

Это было сделано в течении 2-х дней и все обвиняемые приговорены Тройкой к ВМН, 
как германские шпионы.

По распоряжению КОРАБЛЕВА весной 1938 года был введен метод групповых допро-
сов, так называемая «лаборатория». Сущность этого допроса заключалась в том, что одно-
временно в комнату вводили 5–10 арестованных и к одному из них применялись методы 
физического воздействия до тех пор, пока арестованный не соглашался писать заявление 
о своей антисоветской деятельности. В применении мер физического воздействия к арес-
тованным принимали участие не только следователи, но сами арестованные.

После того, когда арестованный соглашался писать заявление, его выводили в другую 
комнату, где он и писал показания.

Присутствующих при этом арестованных спрашивали, желают ли они писать заявле-
ния о своей антисоветской деятельности и тех, кто изъявлял «желание», также выводили 
в другую комнату для допроса.

КОРАБЛЕВ, будучи нач[альником] УНКВД, требовал списки от учреждений и пред-
приятий и на этих списках исключительно по национальным признакам писал резолю-
ции: «арестовать».

В начале 1938 г. в пограничных районах области была арестована группа лиц, зани-
мавшихся контрабандистской деятельностью в 1918–1922 г.г.

В предъявленных обвинениях эти лица сознались. ЗАПУТРЯЕВ (арестован по дан-
ному делу) предложил следователям переквалифицировать преступления обвиняемых по 
этому делу по ст. 54-1 «а» УК УССР и все они по приказу КОРАБЛЕВА были пропущены 
через тройку и осуждены к ВМН. 
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Преступная работа по следствию со стороны КОРАБЛЕВА подтверждается его же до-
кладами, адресованными врагу народа УСПЕНСКОМУ.

27.04.1938 г. КОРАБЛЕВ писал УСПЕНСКОМУ: «Представленный по тройке лимит 
использован полностью. Имеется ряд законченных дел — повстанческие отряды, группы, 
подлежащие рассмотрению тройки. До разрешения вопроса в центре об общем увеличе-
нии лимита, прошу предоставить мне дополнительный лимит за счет одного из Управле-
ний НКВД, хотя бы пока 300–500 человек первой категории».

По сообщению КОРАБЛЕВА же от 29.04.1938 г., т.е. через два дня, видно, что из 
представленного «лимита» — 400 чел. первой категории, осталось на 29.04.1938 г. 301 чел., 
т.е. за два дня было расстреляно 99 человек.

Имели место случаи рассмотрения Тройкой на одном заседании больше тысячи 
следственных дел.

На основании вышеизложенного и, учитывая, что действия КОРАБЛЕВА Ивана 
Михайловича подпадают под признаки ст. 206-17 п. «б» УК УССР,

ПОСТАНОВИЛ:
КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича, б[ывшего] нач[альника] УНКВД по Винницкой 

области, за извращение социалистической законности, необоснованные аресты, фальси-
фикацию следственных документов, незаконные методы ведения следствия арестовать 
и привлечь в качестве обвиняемого по ст. 206-17 п. «б» УК УССР.

Копию настоящего постановления направить Прокурору Войск НКВД Киевского 
Округа.

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ УГБ НКВД УССР
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  [підпис] КОБЯКОВ
«СОГЛАСЕН»: НАЧАЛЬНИК СЛЕДЧАСТИ УГБ НКВД УССР
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  [підпис] КАЗИН

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 1, арк. 2–4. Оригінал. Машинопис. 

№ 3
Обвинувальний вирок у справі І. Корабльова, О. Запутряєва

4 лютого 1941 г.
«УТВЕРЖДАЮ» по следделу № 147122
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 
[подпись] СЕРОВ
7 февраля 1941 г. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по след. делу № 147122 по обвинению КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича 
и ЗАПУТРЯЕВА Александра Михайловича по ст. 206-17 п. «б» УК УССР

В управление Государственной Безопасности НКВД УССР поступили данные о том, 
что бывший начальник УНКВД по Винницкой области КОРАБЛЕВ И.М. вмес те с бывши-
ми работниками УНКВД ШИРИНЫМ Л.Н. и ЗАПУТРЯЕВЫМ А.М. в 1938 году систе-
матически извращали социалистическую законность, проводили массовые и незаконные 
аресты и незаконными методами ведения следствия искусственно создавали контррево-
люционные формирования.
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На основании вышеуказанных данных были арестованы КОРАБЛЕВ Иван Михайло-
вич, ЗАПУТРЯЕВ Александр Михайлович и ШИРИН Лазарь Наумович и привлечены по 
настоящему делу в качестве обвиняемых (дело в отношении ШИРИНА выделено в отдель-
ное производство см. — т. 7, л. д. 31).

Произведенным следствием установлено, что обвиняемый КОРАБЛЕВ И.М. в 1938 
году, возглавляя УНКВД по Винницкой области, в своей практической работе беспреко-
словно выполнял задания впоследствии разоблаченного врага народа УСПЕНСКОГО в со-
ответствии с вражеской деятельностью антисоветской заговорщической организации, су-
ществовавшей в органах НКВД.

(т. 5, л.д. 2–10, 15–16, 18, т. 1, л.д. 68–69, 83–84, 131, 132, 143).
Под руководством обвиняемого КОРАБЛЕВА И.М. им лично и при участии привле-

ченного по настоящему делу ЗАПУТРЯЕВА и ШИРИНА производились массовые и не-
обоснованные аресты среди рабочих, служащих и колхозников.

Присылаемые из РО НКВД оперативные листы обв. КОРАБЛЕВ лично рассмат ривал 
и намечал лиц, подлежащих аресту, не проверяя материалов, на основании которых они 
были составлены, в результате чего им санкционировались аресты без достаточных к это-
му данных, а в ряде случаев обв. КОРАБЛЕВ утверждал аресты лиц, на которых никаких 
компрометирующих материалов не было.

(т. 1, л.д. 63–69, 83–84, 125–126, 130–132, 147, т. 2, л.д. 86–87, 186, т. 3, л.д. 244, т. 4, 
л.д. 3, 57, 97, 98, 137, 138, 166, 237, см. прилож. № 1–13).

16. 05. 1938 года ШИРИНЫМ были представлены 3 оперативных листа на 200 чело-
век, подлежащих аресту, в число которых были включены бывш. красные партизаны — 
жители с. Ярышева — ГНАТЮК Даниил, ЧАБАН Кирилл Максимович, ПСЕНКО Макар, 
работавший лесником, РАКИЧ, работавший техноруком горных разработок в Ярышев-
ском р-не, колхозник ЧЕРНЮК Терентий Николаевич и другие, на которых никаких ком-
прометирующих материалов не было. Вышеуказанные оперативные листы были утверж-
дены вместо КОРАБЛЕВА его б. помощником БУТЕНКО, материалы в отношении которо-
го выделены в отдельное производство.

(См. приложение № 11, л.д. 2540–2574, обратить внимание на л.д. 2543, 2550, 2554–
2556, 2565, 2569, 2573, т. 7, л.д. 32–33).

8 мюля 1938 года лично обв. КОРАБЛЕВЫМ было утверждено два оперативных листа 
на 287 человек, подлежащих аресту, в число которых также был внесен ряд лиц безоснова-
тельно. Так, например: РУДАС Степан Корнеевич, житель г. Гайсина, Сасюк Ефим Ивано-
вич, колхозник Гайсинского р-на, Гавриш Константин Спиридонович, б[ывший] заготови-
тель Заготскота м. Погребище и другие (см. приложение № 12 — л.д. 3453–3999).

По указанию обв. КОРАБЛЕВА И.М., а также и при его личном участии были произ-
ведены массовые аресты среди бывш[их] красных партизан, впоследствии дела в отноше-
нии отдельных из них были прекращены. (т. 5, л.д. 120–139).

Кроме того, по распоряжению обв. Кораблева были необоснованно подвергнуты 
арес ту б[ывший] сотрудник НКВД КРЖЕВИЦКИЙ, впоследствии осужденный к ВМН, 
и САЛЯМОН — бывш[ая] директор польской школы, которая решением Особой Тройки 
УНКВД была осуждена на 10 лет, и впоследствии из-под стражи освобождена за прекра-
щением дела (см. приложение № 2, л.д. 44 и № 8, л.д. 116, 120).

Обвиняемым ЗАПУТРЯЕВЫМ были подписаны необоснованные справки на арест 
ПОЛИЩУКА Филиппа Ивановича, колхозника, бывш[его] красного партизана, впослед-
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ствии освобожденного из-под стражи, ЛАЗАРЕВА Георгия Константиновича, на день 
арес та член ВКП(б), бывш[его] участника отряда Котовского и МАСАЛОВА Кузьму, так-
же на день ареста члена ВКП(б), б. командира партизанского полка, впоследствии осуж-
денных Особой Тройкой УНКВД к ВМУН.

В справках на арест ЛАЗАРЕВА и МАСАЛОВА обв. ЗАПУТРЯЕВЫМ было допи-
сано о наличии компрометирующих данных, что, согласно приобщенным к делу справ-
кам УНКВД, не соответствует действительности (т. 1, л.д. 294–295, см. прилож. № 10, 
л.д. 3032–33, 2039, 2041).

В оперативные листы на подлежащих аресту вносились, кроме подучетных лиц, так-
же лица с социальным прошлым и нацменьшинства — немцы, поляки и др., независимо 
от того, что материалов об их антисоветской деятельности на день ареста не было, при-
чем аресты вышеуказанных категорий лиц оформлялись, как на участников различных 
анти советских формирований. (т. 1, л.д. 130–132, 147, 285, т. 2, л.д. 178, т. 3, л.д. 103, 195, т. 4, 
л.д. 4, 17, 26, 57, т. 5. л.д. 52).

Таким образом, были подвергнуты арестам лица, абсолютно не причастные к анти-
советской деятельности, а также [из] социально близкой Советской власти среды.

По указанию обв. КОРАБЛЕВА, при непосредственном участии ШИРИНА и РЕДЕРА, 
весной 1938 года был введен метод групповых допросов, так называемая «лаборатория». 
Сущность этого допроса заключалась в том, что одновременно в комнату вводили 5–10 
арестованных и к одному из них применялись методы физического воздействия до тех 
пор, пока арестованный не соглашался писать заявление о своей «антисоветской» деятель-
ности.

В применении мер физического воздействия к арестованным принимали учас тие не 
только следователи, но иногда и подследственные. (т. 1, л.д. 98, т. 2, л.д. 78, 87, 118, 148, т. 3, 
л.д. 102, 197, 199, т. 4, л.д. 11, 12, 28, 29, 58, 59, 99, 143, 175, 182, 238, 257, 263, т. 7, л.д. 1–12).

В результате преступной и провокационной деятельности, проводившейся под руко-
водством и указаниям обв. КОРАБЛЕВА и при участии обв. ЗАПУТРЯЕВА, фальсифици-
ровались следственные документы по следственным делам, от арестованных принима-
лись заведомо неправдивые показания и, таким образом, искусственно создавались анти-
советские формирования.

Под руководством обв. Кораблева и при его личном участии было искусственно соз-
дано следственное дело № 104225, по которому было привлечено 18 человек. От всех при-
влеченных, под влиянием извращенных методов следствия, были приняты заведомо не-
правдивые показания о том, что все обвиняемые, проходившие по данному делу, якобы 
являлись участниками антисоветской бундовской организации. 

14.08.1938 г. данное дело было заслушано Спецколлегией Винницкого областного 
суда и в результате 7 человек были осуждены к ВМН, а остальные 10 человек к разным 
срокам тюремного заключения и ИТЛ. (Один человек по данному делу умер до суда).

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 13.04.1940 года настоящее дело 
было прекращено и всех обвиняемых из-под стражи освободили, за исключением 4-х, 
которые умерли в тюрьме.

Обвиняемым КОРАБЛЕВЫМ по настоящему делу были утверждены справки на арест 
12 человек, составлено и послано спецдонесение в НКВД УССР с указанием о вскрытии 
фактически не существовавшего антисоветского бундовского центра.
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(т. 2, л.д. 29, 38–40, 47–48, т. 4, л.д. 8, 142, т. 7, л.д. 13–30).
В отношении лиц, непосредственно принимавших участие в создании фиктивного 

антисоветского подполья (ШИРИНА, МАЙСТРУКА и др.), материалы выделены в от-
дельное производство.

(т. 7, л.д. 32–33).
Таким же образом под руководством обв. КОРАБЛЕВА было искусственно созда-

но следственное дело на группу ответственных работников сахарной промышленности 
КОЖУШКО А.Т., члена ВКП(б) с 1917 года, инженера, награжденного орденом Красного 
Знамени, МАТЧИНОВА Н.Ф. и ДОЛЕНКО С.Т., обвинявшихся в принадлежности к так на-
зываемой диверсионно-шпионской организации.

9–11 июня 1939 года все вышеуказанные лица приговором 437 ВТ КОВО были осуж-
дены к разным срокам ИТЛ, однако, Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР сво-
им определением от 25.11.1939 года приговор ВТ КОВО отменила и дело в отношении 
КОЖУШКО прекратила, а дело на МАТЧИНОВА и ДОЛЕНКО направила на доследование.

Дополнительным доследованием, проведенным УНКВД по Винницкой облас ти, была 
установлена несостоятельность предъявленных обвинений МАТЧИНОВУ и ДОЛЕНКО, 
в результате чего дело в отношении их также было прекращено. КОЖУШКО в настоя-
щее время восстановлен в рядах ВКП(б) и работает на руководящей хозяйственной работе.

(т. 2, л.д. 12, 13, 19, 23, т. 2, л.д. 88, т. 4, л.д. 4, 140, т. 5, л.д. 108–119).
В отношении лиц, которые принимали непосредственное участие в создании этого 

дела (Даниленко, Антонова и др.), материалы выделены в отдельное производство (т. 7, 
л.д. 32–33).

В производстве 3 Отдела УНКВД по Винницкой области было след[ственное] дело 
на группу колхозников Казатинского р-на: СМУТНОГО, ШТОЛЬЦА, ФРИБЕРА, ВАШИ-
РОВСКОГО, ЯВУРЕКА, ФОГЕЛЯ, БЕЗЕ, БАЛЬЦЕРА, рабочего ПИРКЛА и учителя 
ДОЛЕЖАЛА.

Вышеуказанное дело было передано в УНКВД из Казатинской оперследгруппы, где 
все обвиняемые дали показания о своей принадлежности к чехословацкой разведке, одна-
ко, никаких других данных, которые бы подтверждали их показания, не было.

Несмотря на это, дело по обвинению ВАШИРОВСКОГО и ЯВУРЕКА и др. с согласова-
ния обв. ЗАПУТРЯЕВА было представлено для рассмотрения на Особой Тройке УНКВД, 
где обв. КОРАБЛЕВ предложил настоящее дело со слушания снять и «добиваться» пока-
заний о принадлежности обвиняемых к шпионской деятельнос ти в пользу Германии.

Под руководством обв. ЗАПУТРЯЕВА им лично и при участии ныне осужденного по 
другому делу ВОДКИНА первичные показания обвиняемых из дела были изъяты, а вмес-
то них были составлены фиктивные протоколы допроса, которые, по существу, переписа-
ны с указанием в них о принадлежности обвиняемых к шпионской деятельности в пользу 
Германии, а не Чехословакии.

На протоколах были предоставлены вымышленные даты и даны на подпись обвиня-
емым, причем на отдельных протоколах допроса поставили подпись сотрудника УНКВД 
МАКСИМЕНКО, ранее допрашивавшего этих обвиняемых, для чего сохранили первые 
анкетные страницы протоколов допроса, которые записывал МАКСИМЕНКО.

Одновременно из дела были изъяты постановления о предъявлении обвинения, выне-
сенные МАКСИМЕНКО, где было предъявлено обвинение в проведении шпионской дея-
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тельности в пользу Чехословакии, заменив их постановлениями, написанными от имени 
МАКСИМЕНКО со старыми датами, где уже инкриминировалось обвинение в проведе-
нии шпионской деятельности в пользу Германии. За МАКСИМЕНКО подписал постанов-
ления ныне осужденный ВОДКИН.

Это было сделано в течении нескольких дней, и все обвиняемы были приговорены 
Особой Тройкой УНКВД к ВМН, как германские шпионы.

(т. 1, л.д. 75–76, 172–173, 176, 179–185, 186–190, 195–196, 203–204, 206–208, т. 4, л.д. 190, 
191, 205, 229, 265, т. 6, л.д. 19–20, 23–24, 25, 27, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 53, 60–127, 
129–198, — см. отдельное приложение № 263100).

Обвиняемый КОРАБЛЕВ, зная о том, что работники УНКВД извращают социалис-
тическую законность в отношении подследственных, вынуждают их давать заведомо не-
правдивые показания, оговаривать себя и других, всячески поощрял и стимулировал эту 
враждебную практику работы, создавая обстановку своеобразной поспешности, что при-
вело к тяжелым последствиям.

(т. 4, л.д. 2, 3, 11, 29, 96, 97, 139, т. 5, л.д. 140–141).
Обвиняемым ЗАПУТРЯЕВЫМ составлялись протоколы допросов подследственных 

в их отсутствие, а затем они давались на подпись арестованным.
(т. 1, л.д. 76, т. 2, л.д. 77–88, т. 3, л.д. 19, 110, 115, 118–119, 182, т. 3, л.д. 257, т. 4, л.д. 100, 174).
Кроме того, следствием установлено, что по распоряжению КОРАБЛЕВА и при учас-

тии обв. ЗАПУТРЯЕВА, лица, осужденные Особой Тройкой УНКВД по Винницкой облас-
ти к ВМУН, вызывались в оперативные отделы, где они длительное время допрашивались 
по своим и, особенно, по делам других арестованных.

(т. 1, л.д. 107, 113–114, 272, т. 3 л.д. 88, т. 4, л.д. 225, т. 6, л.д. 198–282, 325).
Следствием также установлено, что в нарушение директивных указаний НКВД СССР 

на Особой Тройке УНКВД по Винницкой области, возглавляемой обв. КОРАБЛЕВЫМ, за-
слушивались следственные дела, которые не подлежали рассмотрению Судтройкой.

(т. 4, л.д. 225, т. 5, л.д. 142–146, 147–149).
Преступная работа по следствию со стороны обв. КОРАБЛЕВА еще подтверждается 

его же докладами, адресованными врагу народа УСПЕНСКОМУ.
27.04.1938 года КОРАБЛЕВ писал УСПЕНСКОМУ:
«Представленный по тройке лимит использован полностью. Имеется ряд законченных 

дел — повстанческие отряды, подлежащие рассмотрению Тройки. До разрешения вопро-
са в центре об общем увеличении лимита, прошу предоставить мне дополнительный ли-
мит за счет одного из Управлений НКВД, хотя бы пока 300–500 человек первой категории».

По сообщению КОРАБЛЕВА же от 29.04.1938 года т.е. через два дня, видно, что из 
представленного «лимита» на 400 человек первой категории осталось на 29 апреля 1938 
года 301 человек, т.е. за два дня было расстреляно 99 человек.

(т. 5, л.д. 54, 55–56).
В докладной записке от 15.05.1938 года КОРАБЛЕВ УСПЕНСКОМУ писал:
«Представленный лимит на 3 400 человек, в том числе по первой категории 3 200 че-

ловек, и по второй категории 200 челов. на 11 мая 1938 года полностью использован». (т. 5, 
л.д. 57–60).

Таким образом, преступная деятельность обвиняемых, выразившаяся в проведении 
преступной практики в оперативно-следственной работе, в проведении массовых необос-
нованных арестов и создании искусственным путем антисоветских формирований — пол-
ностью доказана.
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В предъявленном обвинении КОРАБЛЕВ И.М виновным себя признал полностью, зая-
вив, однако, что в то время он свои действия не считал преступными (т. 1, л.д. 68–69, 83–84).

Обв. ЗАПУТРЯЕВ А.М. виновным себя не признал, мотивируя тем, что преступни-
ком он себя считать не может, но признает отдельные «ошибки», допущенные им в пери-
од 1938 года.

(т. 1, л.д. 300).
В преступно-провокационной деятельности изобличаются показаниями свидете-

лей: ГЛУЩЕНКО М.С. (т. 2, л.д. 69–98), ГУНИ А.А. (т. 2, л.д. 148–150), АЛЕКСЕЕВОЙ А.Т. 
(т. 2, л.д. 178), ШАБУНИНА А.В. (т. 3, л.д. 19), ГЛУССКОГО И.А. (т. 3, л.д. 101–102), ТЕУ-
ША Л.М. (т. 3, л.д. 110, 114–115), БЕРКУТЫ А.П. (т. 3, л.д. 118–119), КЛЯТЫШЕВА Н.А. (т. 3, 
л.д. 161–162), НАЗАРЕНКО А.П. (т. 3, л.д. 187, 193–194), ЛАВРЕНТЬЕВА В.А. (т. 3, л.д. 197–
199), ЯЦУНСКОГО В.Г. (т. 3, л.д. 244–245), АГЕЕВА И.С. (т. 3, л.д. 249, 257), ШИРИНА Л.Н. 
(т. 4, л.д. 2–4, 11–14, 26, 28–29), ДАНИЛЕЙКО Г.П. (т. 4, л.д. 56, 58, 77), МАЙСТ РУКА В.Ф. 
(т. 4, л.д. 96–98, 137–140, 142–143), БУТЕНКО Н.С. (т. 4, л.д. 166), ТАТАРЧУКА А.А. (т. 4, 
л.д. 173–175, 182), ЛЕВИНЗОНА А.Е. (т. 4, л.д. 189–191, 205, 207), ПЕРЕПЕЛЯКА М.И. (т. 4, 
л.д. 225, 229), УРЛАНГА С.Я. (т. 4, л.д. 237–238), ВОЛОШИНА В.В. (т. 4, л.д. 257), ЛИТВА-
КА С.Г. (т. 4, л.д. 262), МАРТЫНЮКА Г.М. (т. 4, л.д. 265), МАКСИМЕНКО (т. 4, л.д. 38–39, 
14–43, 53), СМИРНОВА Н.И. (т. 6, л.д. 89–91), ТИМОФЕЕВА П.П. (т. 6, л.д. 92, 93) и очной 
ставкой между обвиняемым КОРАБЛЕВЫМ и свидетелем ШИРИНЫМ (т. 4, л.д. 308–326), 
а также вещественными доказательствами по делу.

На основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
1. КОРАБЛЕВ Иван Михайлович, 1899 года рождения, уроженец села Мисино Холмен-

ского уезда, русский, гр-н СССР, член ВКП(б) с 1919 года по день ареста, образование низ-
шее, бывший начальник УНКВД по Винницкой области, в момент ареста — зам[еститель] 
нач[ачальника] Архбумстроя, по званию майор госбезопасности;

2. ЗАПУТРЯЕВ Александр Михайлович, 1903 года рождения, уроженец д. Боровицы 
Калининской области, русский, гр-н СССР, член ВКП(б) с 1924 года по день ареста, обра-
зование высшее, бывш[ий] начальник 3 Отдела УНКВД по Винницкой облас ти, в момент 
ареста — ст. инспектор при директоре Кировского завода в г. Ленинград.

В том, что они, будучи оперативными руководящими работниками Винницкого 
УНКВД, проводили преступную практику в оперативно-следственной работе, произво-
дили массовые и необоснованные аресты, при допросах арестованных применяли извра-
щенные методы следствия, под влиянием которых подследственные подписывали сфаль-
сифицированные протоколы допросов о якобы известных им антисоветских формирова-
ниях и своей принадлежности к ним, в результате чего искусственно создавали контрре-
волюционные организации, как например: так называемые антисоветский бундовский 
центр, диверсионно-шпионская организация в сахарной промышленности, к-р повстан-
ческий «партизанский» отряд и резидентура германской разведки, т.е. совершили пре-
ступления, предусмотренные ст. 206-17 п. «б» УК УССР, а посему, руководствуясь ст. 204 
УПК УССР следственное дело № 147122 по обвинению КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича 
и ЗАПУТРЯЕВА Александра Михайловича по ст. 206-17 п. «б» УК УССР направить Во-
енному Прокурору Войск НКВД Украинского округа для направления по подсудности.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ УГБ НКВД УССР
СЕРЖАНТ ГОС БЕЗОПАСНОСТИ  [підпис] КОБЯКОВ
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«СОГЛАСЕН»: НАЧАЛЬНИК СЛЕДЧАСТИ УГБ НКВД УССР  [підпис] САГИН

СПРАВКА: Обвиняемые КОРАБЛЕВ И.М. и ЗАПУТРЯЕВ А.М. содержатся под стра-
жей во внутренней тюрьме НКВД УССР.

Вещественные доказательства отдельными приложениями и томами к делу прилага-
ются.

Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, прилагается.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ УГБ НКВД УССР
СЕРЖАНТ ГОС БЕЗОПАСНОСТИ [підпис] КОБЯКОВ
Составлено 4 февраля 1941 г.
г. Киев

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 7, арк. 103–110. Оригінал. Машинопис.

№ 4
Обвинувальний вирок 

у справі І. Корабльова, О. Запутряєва, Л. Ширіна 
16 квітня 1941 р.

по следделу № 147122
«УТВЕРЖДАЮ»
НАРКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР
СТ. МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
[підпис] МЕШИК

16 апреля 1941 г. 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича, ЗАПУТРЯЕВА Александра 
Михайловича и ШИРИНА Лазаря Наумовича по ст. 206-17 п. «б» УК УССР

В НКВД УССР поступили данные о том, что бывший начальник УНКВД по Вин-
ниц кой области КОРАБЛЕВ И.М. вместе с бывшим работниками УНКВД ЗАПУТРЯЕ-
ВЫМ А.М. и ШИРИНЫМ Л.Н. в 1938 году систематически извращали социалистическую 
законность, проводили массовые и незаконные аресты и незаконными методами ведения 
следствия искусственно создавали контрреволюционные формирования.

На основании этих данных разновременно были арестованы КОРАБЛЕВ Иван Ми-
хайлович, ЗАПУТРЯЕВ Александр Михайлович и ШИРИН Лазарь Наумович и привлече-
ны в качестве обвиняемых по настоящему делу.

Произведенным следствием установлено, что обв. КОРАБЛЕВ И.М. в 1938 году, воз-
главляя УНКВД по Винницкой области, в своей практической работе беспрекословно 
выполнял задания впоследствии разоблаченного врага народа — УСПЕНСКОГО в соот-
ветствии с вражеской деятельностью антисоветской заговорщической организации, су-
ществовавшей в органах НКВД.

(т. 5, л.д. 2–10, 15–16, 18, т. 1, л.д. 68–69, 83–84, 131–132, 143).
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Под руководством обвиняемого КОРАБЛЕВА И.М. им лично и при участии привле-
ченного по настоящему делу ЗАПУТРЯЕВА и ШИРИНА производились массовые и не-
обоснованные аресты среди рабочих, служащих и колхозников.

Присылаемые из Райотделов НКВД оперативные листы обв. КОРАБЛЕВ лично рас-
сматривал и намечал лиц, подлежащих аресту, не проверяя материалов, на основании ко-
торых они были составлены, в результате чего им санкционировались аресты без доста-
точных к этому данных, в ряде случаев обв. КОРАБЛЕВ утверждал аресты лиц, на кото-
рых никаких компрометирующих материалов не было.

(т. 1, л.д. 63–69, 83–84, 125–126, 130–132, 147, т. 2, л.д. 86–87, 186, т. 3, л.д. 244, т. 4, л.д. 3, 
57, 97, 98, 137, 138, 166, 237, см. прилож. № 1–15).

16.05.1938 года ШИРИНЫМ были представлены 3 оперативных листа на 200 человек, 
подлежащих аресту, в число которых были включены бывш. красные партизаны — жите-
ли с. Ярышева — ГНАТЮК Даниил, ЧАБАН Кирилл, ПАСЕНКО Макар, работавший лес-
ником, РАКИЧ, работавший техноруком горных разработок в Ярышевском р-не, колхоз-
ник ЧЕРНЮК Терентий Николаевич и другие, на которых никаких компрометирующих 
материалов не было. Вышеуказанные оперативные листы были утверждены вместо КО-
РАБЛЕВА его б[ывшим] помощником БУТЕНКО.

(См. приложение № 11, л.д. 2540–2574, обратив внимание на л.д. 2543, 2550, 2554–2556, 
2565, 2569, 2573, т. 7, л.д. 32–33, т. 8, л.д. 16–18, 27–29, 107–109).

8 июля 1938 года лично обв. КОРАБЛЕВЫМ И.М., при участии ШИРИНА Л.Н., были 
утверждены два оперативных листа на 287 человек, подлежащих аресту, в число кото-
рых также был внесен ряд лиц безосновательно. Так, например: РУДАС Степан, житель 
г. Гайсина, САСЮК Ефим, колхозник Гайсинского р-на, ГАВРИШ Константин Спиридо-
нович, бывш. заготовитель Заготскота м. Погребище и другие (см. приложение № 12 — 
л.д. 3453–3999).

По указанию обв. КОРАБЛЕВА И.М., а также и при его личном участии, были произ-
ведены массовые аресты среди б[ывших] красных партизан, впоследствии дела в отноше-
нии отдельных из них были прекращены. (т. 5, л.д. 120–139).

Кроме того, по распоряжению обв. КОРАБЛЕВА И.М. были необоснованно подверг-
нуты аресту б[ывший] сотрудник НКВД КРЖЕВИЦКИЙ, впоследствии осужденный 
к ВМУН и САЛЯМОН — бывш[ая] директор польской школы, которая решением Осо-
бой Тройки УНКВД была осуждена на 10 лет и впоследствии из-под стражи освобождена 
с прекращением дела (см. приложение № 2, л.д. 44 и № 8 л.д. 116–120).

Обвиняемым ЗАПУТРЯЕВЫМ были подписаны необоснованные справки на арест 
ПОЛИЩУКА Филиппа, колхозника, бывш[его] красного партизана, впоследствии осво-
божденного из-под стражи, ЛАЗАРЕВА Георгия, на день ареста б[ывший] член ВКП(б), 
бывш[его] участника отряда Котовского и МАСАЛОВА Кузьмы, также на день ареста чле-
на ВКП(б), бывш[его] командира партизанского полка, впоследствии осужденных Особой 
Тройкой УНКВД к ВМН.

В справках на арест ЛАЗАРЕВА и МАСАЛОВА обв. ЗАПУТРЯЕВЫМ было допи-
сано о наличии компрометирующих данных, что, согласно приобщенным к делу справ-
кам УНКВД, не соответствует действительности (т. 1, л.д. 294–295, см. прилож. № 10, 
л.д. 3032–2033, 2039, 2041).

В оперативные листы на подлежащих аресту вносились, кроме подучетных лиц, так-
же лица с социальным прошлым — немцы, поляки и др., независимо от того, что материа-
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лов об их антисоветской деятельности на день ареста не было, причем арес ты вышеуказан-
ных категорий лиц оформлялись, как на участников различных антисоветских формирова-
ний. (т. 1, л.д. 130–132, 147, 285, т. 2, л.д. 178, т. 3, л.д. 103, 195, т. 4, л.д. 4, 17, 26, 57, т. 5, л.д. 52).

Таким образом, были подвергнуты арестам лица, абсолютно не причастные к антисо-
ветской деятельности, а также из социально близкой Советской власти среды.

По указанию обв. КОРАБЛЕВА, при непосредственном участии ШИРИНА и РЕДЕРА 
(умер), весной 1938 года был введен метод групповых допросов, так называемая «лабора-
тория». Сущность этого допроса заключалась в том, что одновременно в комнату вводи-
ли 5–10 арестованных и к одному из них применялись методы физического воздействия 
до тех пор, пока арестованный не соглашался писать заявление о своей «антисоветской» 
деятельности.

В применении мер физического воздействия к арестованным принимали участие не 
только следователи, но иногда и подследственные. (т. 1, л.д. 98, т. 2, л.д. 78, 87, 118, 148, т. 3, 
л.д. 102, 197, 199, т. 4, л.д. 11–12, 28, 29, 58, 59, 99, 143, 175, 182, 238, 257, 265, т. 7, л.д. 1–12, 
т. 8, л.д. 107–109).

В результате преступной и провокационной деятельности, проводившейся под руко-
водством и указаниям обв. КОРАБЛЕВА и при участии обв. ЗАПУТРЯЕВА и ШИРИНА, 
фальсифицировались следственные документы по следственным делам, от арестованных 
принимались заведомо неправдивые показания и, таким образом, искусственно создава-
лись антисоветские формирования.

Под руководством обв. КОРАБЛЕВА И.М. и при участии его и обв. ШИРИНА Лазаря 
Наумовича было искусственно создано следственное дело № 104225, по которому было при-
влечено 18 человек. От всех привлеченных под влиянием извращенных методов следствия 
были приняты заведомо неправдивые показания о том, что все обвиняемые, проходившие 
по данному делу, якобы являлись участниками антисоветской БУНДовской организации. 

14.08.1938 г. данное дело было заслушано Военной Коллегией Винницкого областно-
го суда и в результате 7 человек были осуждены к ВМН, а остальные 10 человек к разным 
срокам тюремного заключения и ИТЛ (один человек по данному делу умер до суда).

Постановлением Пленума Верховного Суда Союза ССР, от 13.04.1940 года настоящее 
дело было прекращено и всех обвиняемых из-под стражи освободили, за исключением 4-х, 
которые умерли в тюрьме.

Обв. КОРАБЛЕВЫМ И.М. по настоящему делу были утверждены справки на арест 
12 человек, составлено и послано спецдонесение в НКВД УССР с указанием о вскрытии 
фактически не существовавшего антисоветского БУНДовского центра.

(т. 2, л.д. 29, 38–40, 47–48, т. 4, л.д. 8, 142, т. 7, л.д. 13–30, т. 8, л.д. 28–29, 34, 118–120, 
а также см. отдельное приложение № 14, л.д. 241–305).

Таким же образом под руководством обв. КОРАБЛЕВА И.М. было искусственно соз-
дано следственное дело на группу ответственных работников в сахарной промышленно-
сти КОЖУШКО А.Т., члена ВКП(б) с 1917 года, инженера, награжденного орденом Трудо-
вого Красного Знамени; МАТЧИНОВА Н.Ф. и ДОЛЕНКО С.Т., обвинявшихся в принад-
лежности к так называемой диверсионно-шпионской организации.

9–11 июня 1939 года все вышеуказанные лица приговором 437 ВТ КОВО были осуж-
дены к разным срокам ИТЛ, однако Военная коллегия Верхсуда Союза ССР своим опре-
делением от 25.11.1939 года приговор ВТ КОВО отменила и дело в отношении КОЖУШКО 
прекратила, а дело на МАТЧИНОВА и ДОЛЕНКО направила на доследование.
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Дополнительным доследованием, проведенным УНКВД по Винницкой облас ти, была 
установлена несостоятельность предъявленных обвинений МАТЧИНОВУ и ДОЛЕН КО, 
в результате чего дело в отношении их также было прекращено. КОЖУШКО в настоя-
щее время восстановлен в рядах ВКП(б) и работает на руководящей хозяйственной ра-
боте.

(т. 2, л.д. 12–13, 19, 23, 88, т. 4, л.д. 4, 140, т. 5, л.д. 108–119).
В производстве 3 Отдела УНКВД по Винницкой области было следственное дело 

на группу колхозников Казатинского р-на: СМУТНОГО, ШТОЛЬЦА, ФРИБЕРА, ВА-
ШИРОВСКОГО, ЯВУРЕКА, ФОГЕЛЯ, БЕЗЕ, БАЛЬЦЕРА, рабочего ПИРКЛА и учителя 
ДОЛЕЖАЛА.

Вышеуказанное дело было передано в УНКВД из Казатинской оперследгруппы, где 
все обвиняемые дали показания о своей принадлежности к чехословацкой разведке, одна-
ко никаких других данных, которые бы подтверждали их показания, не было.

Несмотря на это, дело по обвинению ВАШИРОВСКОГО и ЯВУРЕКА и друг., с согла-
сования обв. ЗАПУТРЯЕВА А.М. было представлено для рассмотрения на Особой Тройке 
УНКВД, где обв. КОРАБЛЕВ И.М. предложил настоящее дело со слушания снять и «до-
биться» показаний о принадлежности обвиняемых к шпионской деятельности в пользу 
Германии.

Под руководством обв. ЗАПУТРЯЕВА А.М., им лично и при участии ныне осужден-
ного по другому делу ВОДКИНА, первичные показания обвиняемых из дела были изъя-
ты, а вместо них были составлены фиктивные протоколы допросов, которые, по существу, 
переписаны с указанием в них о принадлежности обвиняемых к шпионской деятельности 
в пользу Германии, а не Чехословакии.

На протоколах были проставлены вымышленные даты и даны на подпись обвиняе-
мым, причем на отдельных протоколах допроса поставили подпись сотрудника УНКВД 
МАКСИМЕНКО, ранее допрашивавшего этих обвиняемых, для чего сохранили первые 
анкетные страницы протоколов допроса, которые записывал МАКСИМЕНКО.

Одновременно из дела были изъяты постановления о предъявлении обвинения, выне-
сенные МАКСИМЕНКО, где было предъявлено обвинение в проведении шпионской дея-
тельности в пользу Чехословакии, заменив их постановлениями, написанными от имени 
МАКСИМЕНКО со старыми датами, где уже инкриминировалось обвинение в проведении 
шпионской деятельности в пользу Германии. За МАКСИМЕНКО подписал постановления 
ныне осужденный ВОДКИН.

Это было сделано в течении нескольких дней и все обвиняемые были приговорены 
Особой Тройкой УНКВД к ВМУН как германские шпионы.

(т. 1, л.д. 75–76, 172–173, 176, 179–185, 186–190, 195–196, 203–204, 206–208, т. 4, л.д. 190–
191, 205, 229, 265, т. 6, л.д. 19–20, 23–25, 27, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 53, 60–127, 129–198, — 
см. отдельное приложение № 263100 к делу ВОДКИНА).

Обвиняемый КОРАБЛЕВ И.М., зная о том, что работники УНКВД извращают соци-
алистическую законность в отношении ряда подследственных, вынуждают их давать за-
ведомо неправдивые показания, оговаривать себя и других, всячески по ощрял и стимули-
ровал эту враждебную практику работы, создавая обстановку свое образной поспешности, 
что привело к тяжелым последствиям.

(т. 4, л.д. 2, 3, 11, 29, 96, 97, 139, т. 5, л.д. 140–141).
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Обвиняемые ЗАПУТРЯЕВ А.М. и ШИРИН Л.Н. составляли и корректировали прото-
колы допросов подследственных в их отсутствие, а затем они давались на подпись арес-
тованным.

(т. 1, л.д. 76, т. 2, л.д. 77–88, т. 3, л.д. 19, 110, 115, 118–119, 182, т. 3, л.д. 257, т. 4, л.д. 100, 
174, т. 8, л.д. 44–45, 51–53, 77).

Кроме того, следствием установлено, что по распоряжению КОРАБЛЕВА и при учас-
тии обв. ЗАПУТРЯЕВА, лица, осужденные Особой Тройкой УНКВД по Винницкой об-
лас ти к ВМН, вызывались в оперативные отделы, где они длительное время допрашива-
лись по своим и, особенно, по делам других арестованных.

(т. 1, л.д. 107, 113–114, 272, т. 2, л.д. 88, т. 4, л.д. 225, т. 5, л.д. 142–146, 147–149).
Следствием также установлено, что в нарушение директивных указаний НКВД СССР 

на Особой Тройке УНКВД по Винницкой области, возглавляемой обв. КОРАБЛЕВЫМ, 
заслушивались следственные дела, которые не подлежали рассмотрению Судтройкой.

(т. 4, л.д. 225, т. 5, л.д. 142–146, 147–149).
Обв. ШИРИН Л.Н., будучи переведен с оперативной работы и назначен начальником 

управления строительства дороги № 4 «УКРДОРСТРОЙТРЕСТА» Гушосдора НКВД, и, на-
ходясь на этой должности непродолжительное время, допустил на строительстве наруше-
ние сметной и финансовой дисциплины, запутанное состояние учета и отчетности, недо-
стачу материалов и других ценностей (см. приложение № 14, л.д. 1–17 и т. 8, л.д. 152–164).

Следствием также установлено, что в нарушение директивных указаний НКВД СССР 
на Особой Тройке УНКВД по Винницкой области, возглавляемой обв. КОРАБ ЛЕВЫМ, 
заслушивались следственные дела, которые не подлежали рассмотрению Судтройкой.

(т. 4, л.д. 225, т. 5, л.д. 142–149).
Преступная работа по следствию со стороны обв. КОРАБЛЕВА еще подтверждается 

его же докладами, адресованными врагу народа УСПЕНСКОМУ.
27.04.1938 года КОРАБЛЕВ писал УСПЕНСКОМУ:
«Представленный по Тройке лимит использован полностью. Имеется ряд законченных 

дел — повстанческие отряды, подлежащие рассмотрению Тройки. До разрешения вопроса 
в центре об общем увеличении лимита, прошу предоставить мне дополнительный лимит 
за счет одного из управлений НКВД, хотя бы пока 300–500 человек первой категории»…

По сообщению КОРАБЛЕВА же от 29.04.1938 года, т.е. через два дня, видно, что из 
представленного «лимита» на 400 человек первой категории осталось на 29 апреля 1938 
года 301 человек, т.е. за два дня было осуждено к ВМУН — 99 человек.

(т. 5, л.д. 54, 55–56).
В докладной записке от 15.05.1938 года КОРАБЛЕВ УСПЕНСКОМУ писал:
«Представленный лимит на 3 400 человек, в том числе по 1-й категории 3 200 человек, 

и по 2-й категории 200 человек на 11 мая 1938 года полностью использован». (т. 5, л.д. 57–60).
Таким образом, преступная деятельность обвиняемых, выразившаяся в проведении 

преступной практики в оперативно-следственной работе, в проведении массовых необо-
снованных арестов и создании искусственным путем антисоветских формирований — 
полностью доказана.

В предъявленном обвинении КОРАБЛЕВ И.М виновным себя признал полностью, зая-
вив, однако, что в то время он свои действия не считал преступными (т. 1, л.д. 68–69, 83–84).

Обв. ЗАПУТРЯЕВ А.М. виновным себя не признал, мотивируя тем, что преступни-
ком он себя считать не может, но признает отдельные «ошибки», допущенные им в пери-
од 1938 года.
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(т. 1, л.д. 300).
Обв. Ширин Л.Н. виновным себя признал частично, т.е. в том, что составлял и коррек-

тировал протоколы допроса в отсутствие подследственных, а после давал их на подпись 
арестованным. (т. 8, л.д. 257).

В преступно-провокационной деятельности обв. обв. Кораблев И.М., ЗАПУТ РЯ-
ЕВ А.М. и ШИРИН Л.Н. изобличаются показаниями свидетелей: ГЛУЩЕНКО М.С. (т. 2, 
л.д. 69–98), ГУНИ А.А. (т. 2, л.д. 148–150), АЛЕКСЕЕВОЙ А.Т. (т. 2, л.д. 178), ШАБУНИ-
НА А.В. (т. 3, л.д. 19), ГЛУССКОГО И.А. (т. 3, л.д. 101–102), ТЕУША Л.М. (т. 3, л.д. 110, 114–
115), БЕРКУТЫ А.П. (т. 3, л.д. 118–119), КЛЯТЫШЕВА Н.А. (т. 3, л.д. 161–162), НАЗАРЕН-
КО А.П. (т. 3, л.д. 187, 193–194), ЛАВРЕНТЬЕВА В.А. (т. 3, л.д. 197–199), ЯЦУНСКОГО В.Г. 
(т. 3, л.д. 244–245), АГЕЕВА И.С. (т. 3, л.д. 249, 257), ШИРИНА Л.Н. (т. 4, л.д. 2–4, 11–14, 
26, 28–29), ДАНИЛЕЙКО Г.П. (т. 4, л.д. 56, 58, 77), МАЙСТРУКА В.Ф. (т. 4, л.д. 96–98, 
137–140, 142–143), БУТЕНКО Н.С. (т. 4, л.д. 166), ТАТАРЧУКА А.А. (т. 4, л.д. 173–175, 182), 
ЛЕВИНЗОНА А.Е. (т. 4, л.д. 189–191, 205, 207), ПЕРЕПЕЛЯКА М.И. (т. 4, л.д. 225, 229), 
УРЛАНГА С.Я. (т. 4, л.д. 237–238), ВОЛОШИНА В.В. (т. 4, л.д. 257), ЛИТВАКА С.Г. (т. 4, 
л.д. 262), МАРТЫНЮКА Г.М. (т. 4, л.д. 265), МАКСИМЕНКО (т. 4, л.д. 38–39, 14–43, 53), 
СМИРНОВА Н.И. (т. 6, л.д. 89–91), ТИМОФЕЕВА П.П. (т. 6, л.д. 92, 93), ДУДНИКА П.П. 
(т. 4, л.д. 273–279), ОСТРОВСКОГО З.И. (т. 4, л.д. 47–51), СОЙФЕРА Д.А. (т. 8, л.д. 261–264), 
очной ставкой между обв. КОРАБЛЕВЫМ и свидетелем ШИРИНЫМ (т. 4, л.д. 308–326), 
а также вещественными доказательствами, приложенными к делу в отд. томах № 1–15.

На основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
1. КОРАБЛЕВ Иван Михайлович, 1899 года рождения, уроженец села Мисино, Хол-

менского уезда, русский, гр-н СССР, член ВКП(б) с 1919 года по день ареста, образование 
низшее, бывший начальник УНКВД по Винницкой области, в момент ареста — зам. нач. 
архбумстроя НКВД, по званию майор госбезопасности, депутат Верховного Совета УССР;

2. ЗАПУТРЯЕВ Александр Михайлович, 1903 года рождения, уроженец д. Боровицы, 
Калининской области, русский, гр-н СССР, член ВКП(б) с 1924 года по день ареста, обра-
зование высшее, бывш[ий] начальник 3 Отдела УНКВД по Винницкой области, в момент 
ареста — ст[арший] инспектор при директоре Кировского завода в г. Ленинграде, по зва-
нию — лейтенант госбезопасности.

3. ШИРИН Лазарь Наумович, 1901 года рождения, уроженец г. Житомир, УССР, ев-
рей, гр-н СССР, член ВКП(б) с 1927 года по день ареста, образование среднее, бывш[ий] 
зам[еститель] нач[альника] 4 отдела (СПО) УНКВД по Винницкой облас ти, в момент арес-
та — управляющий Харьковским отделением Интуриста, по званию — ст. лейтенант гос-
безопасности, 

в том, что они — КОРАБЛЕВ, ЗАПУТРЯЕВ и ШИРИН, будучи оперативными руко-
водящими работниками Винницкого УНКВД, проводили преступную практику в опе ра-
тивно-следственной работе, производили массовые и необоснованные аресты, при допро-
сах арестованных применяли извращенные методы следствия, под влиянием которых под-
следственные подписывали сфальсифицированные протоколы допросов о якобы извест-
ных им антисоветских формированиях и своей принадлежности к ним, в результате чего 
искусственно создавали контрреволюционные организации, как например: так называе-
мые антисоветский БУНДовский центр, диверсионно-шпионская организация в сахарной 
промышленности, к-р повстанческий «партизанский» отряд и резидентура германской раз-
ведки, т.е. совершили преступления, предусмотренные ст. 206-17 п. «б» УК УССР.
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Руководствуясь ст. 204 УПК УССР — 
ПОЛАГАЛ БЫ:

Следственное дело № 147122 по обвинению КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича и ЗА-
ПУТРЯЕВА Александра Михайловича и ШИРИНА Лазаря Наумовича по ст. 206-17 п. «б» 
УК УССР направить Военному Прокурору Войск НКВД Украинского округа для преда-
ния перечисленных выше обвиняемых суду.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ НКГБ УССР
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС БЕЗОПАСНОСТИ  [підпис] ПУЗАНОВ

«СОГЛАСЕН»: НАЧАЛЬНИК СЛЕДЧАСТИ НКГБ УССР [підпис] САГИН

СПРАВКА: Обв. КОРАБЛЕВ И.М. содержится под стражей во внутренней тюрь-
ме НКВД УСССР с 28.05.1940 г., и ЗАПУТРЯЕВ А.М. с 2.02.1940 г., ШИРИН Л.Н. — 
с 18.12.1940 г.

Вещественные доказательства отд. приложениями в 16 томах к делу прилагаются.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ НКГБ УССР
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС БЕЗОПАСНОСТИ [підпис] ПУЗАНОВ 

составлено 12 апреля 1941 г.
г. Киев

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 8, арк. 245–253. Оригінал. Машинопис.

№ 5
З протоколу судового засідання Військового трибуналу військ НКВС 

Київського округу щодо розгляду справи І. Корабльова, 
О. Запутряєва, Л. Ширіна

26 квітня — 6 травня 1941 р.
С о в .  с е к р е т н о

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
1941 г. 26.04. Военный Трибунал войск НКВД Киевского округа, в г. Виннице, в поме-

щении УНКВД на закрытом судебном заседании в составе:
Председательствующего воен. юриста 1 ранга ВАСЮТИНСКОГО
Членов: 1. воен. юриста 3 ранга НЕСТЕРОВА
 2. мл. лейтенанта Госбезопасности НАЗАРОВА
при секретаре воен. юристе ПИСАРЕВЕ, без участия обвинения и защиты, 
рассмотрел дело по обвинению:
1. бывш[его] начальника УНКВД по Винницкой области — майора Госбезопасности 

КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича;
2. быв[шего] нач[альника] 3 отдела того же УНКВД — лейтенанта Госбезопасности 

ЗАПУТРЯЕВА Александра Михайловича;
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3. быв[шего] зам[естителя] нач[альника] 4 отдела того же УНКВД — ст[аршего] лейте-
нанта Госбезопасности ШИРИНА Лазаря Наумовича.

Судебное заседание начато в 21 ч. 10 мин.
Секретарь доложил, что в судебное заседание доставлены содержащиеся под стражей 

подсудимые КОРАБЛЕВ, ЗАПУТРЯЕВ и ШИРИН и прибыли свидетели: ГЛУЩЕНКО, 
ДАНИЛЕЙКО, БУТЕНКО, ТАТАРЧУК, ПЕРЕПЕЛЯК, УРЛАНГ, ЛИТВАК, ШАБУНИН, 
ТЕУШ, БЕРКУТА, ЛАВРЕНТЬЕВ, ЯЦУНСКИЙ, АЛЕКСЕЕВА, ГУНЯ, МАКСИМЕНКО, 
ЮРЬЕВ, ДУДНИК и ФУКС.

Свидетели: ВОЛОШИН, СМИРНОВ, СОЙФЕР, АГЕЕВ, ТЕРНИВСКИЙ и ДРУГО-
БИЦКИЙ вызваны на 27 и 28 апреля и потому сведений о их прибытии еще нет.

Относительно свидетелей: МАЙСТРУКА, ЛЕВИНЗОНА, МАРТЫНЮКА, НАЗАРЕН-
КО, ОСТРОВСКОГО, ГЛУССКОГО, ШАЛАМОВА и ПРИШИВЦЫНА поступили теле-
граммы о том, что эти свидетели в связи с выполнением оперативных заданий и убытием 
в командировку прибыть в судебное заседание не могут.

Председательствующий в удостоверение самоличности опросил подсудимых, кото-
рые дали о себе такие сведения:

1. КОРАБЛЕВ Иван Михайлович, 1899 г. рождения, уроженец с. Мисино Холменского 
уезда, Псковской губернии, происхожу из крестьян-бедняков, сам рабочий, член ВКП(б) 
с 1919 г., партбилет отобран в Москве при аресте, русский, образованием низшее, разведен, 
имею дочь, не судился.

В РККА служил добровольно в 1919–1920 гг., в органах НКВД с 1920 г. по день арес та, 
последняя должность нач. Архбумстроя НКВД. В Виннице работал с марта 1938 г. началь-
ником УНКВД. Прибыл туда из УНКВД по Ленинградской области с должнос ти нач. от-
деления и со званием капитана Госбезопасности, а здесь в июне 1938 г. мне было присвое-
но звание майора Госбезопасности, депутат Верховного Совета УССР.

Обвинительное заключение, постановление прокурора и определение ПЗ ВТ читал 
21 апреля с.г.

2. ЗАПУТРЯЕВ Александр Михайлович, 1903 г. рождения, уроженец д. Боровицы 
Калининской области, происхожу из крестьян-бедняков, сам служащий, русский, граж-
данства СССР, член ВКП(б) с 1924 г., партбилет отобран в г. Киеве при аресте, окончил 
институт советского права и строительства, женат, имею 2-х детей, не судился.

В РККА служил в 1927г. в течении 3-х месяцев, по льготе 1-го разряда был уволен. 
В органах НКВД работал с 1931 г., в УНКВД по Винницкой области занимал должность 
начальника 3 отдела, имею звание лейтенанта Госбезопасности.

Обвинительное заключение, постановление прокурора и определение ПЗ ВТ читал 
21 апреля с.г.

3. ШИРИН Лазарь Наумович, 1901 г. рождения, уроженец г. Житомир, по нацио наль-
ности еврей, гражданства СССР, член ВКП(б) с 1927 г., партбилет отобран при аресте. Об-
разование — окончил одноклассную школу в г. Житомире, 1-й курс заоч ного юридическо-
го института, женат, имею детей, не судился.

В РККА служил с 1919 по 1920 г., в органах НКВД до конца 1920 г., последняя долж-
ность — врид. нач[альника] 4 отдела УНКВД по Винницкой области, звание ст[арший] 
лейтенант Госбезопасности.

Обвинительное заключение, постановление прокурора, определение ПЗ ВТ по моему 
делу читал 21 апреля с.г.

Председательствующий объявил состав суда и разъяснил порядок его отвода. 
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Отвода состава суда не заявлено. 
На вопрос председательствующего подсудимым о возможности слушанья дела в от-

сутствии не явившихся свидетелей МАЙСТРУКА, ЛЕВИНЗОНА, МАР ТЫ НЮКА, НА-
ЗАРЕНКО, ОСТРОВСКОГО, ГЛУССКОГО, ШАЛАМОВА и ПРИ ШИВ ЦЫ НА подсуди-
мые ответили:

Подсудимый КОРАБЛЕВ: «Я не возражаю против слушанья дела в отсутствие этих 
свидетелей».

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: «Из отсутствующих свидетелей для меня важен только 
НАЗАРЕНКО, в отсутствие остальных свидетелей дело слушать можно».

Подсудимый ШИРИН: «По моему делу очень важны показания свидетелей ПРИ-
ШИВЦЫНА, МАЙСТРУКА, ГЛУССКОГО, и в отсутствие этих свидетелей слушать дело 
нельзя».

Председательствующий удостоверился в самоличности явившихся свидетелей и пре-
ду предил их об ответственности за дачу суду ложных показаний, после чего свидетели 
были освобождены до 10 часов утра 27 апреля.

Председательствующий разъяснил подсудимым их право ходатайствовать о вызове до-
полнительных свидетелей, об истребовании и приобщении к делу документов и иных до-
казательств, а также о том, что в процессе судебного следствия, они могут задавать через 
трибунал вопросы как друг другу, так и свидетелям и давать объяснения по их показаниям.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: «При ознакомлении с обвинительным заключением я обра-
тился в Трибунал с письменным ходатайством о вызове в качестве свидетеля ФЕДОРОВА, 
СОКИРКО и ШАЛАМОВА. Прошу это ходатайство обсудить сейчас.

Также прошу истребовать и приобщить к делу справку о привлечении мною к ответ-
ственности сотрудников УНКВД о искривлении ими соцзаконности.

Кроме того, учитывая большой объем дела и тенденциозность материалов, прошу 
допустить защиту по делу».

Подсудимый ШИРИН: «Меня сначала обвинили в принадлежности к антисоветскому 
заговору в органах, но, не смотря на столь тяжкое обвинение, следствие по делу продол-
жалось всего лишь две недели. Естественно, что за столь короткий срок невозможно про-
извести полное расследование по такому делу, и поэтому я прошу слушанье дела в отно-
шении меня отложить за неполнотой предварительного следствия.

Кроме того, прошу допустить защиту по делу».
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: «Я прошу: 
1. Дополнительно вызвать в качестве свидетелей бывших сотрудников УНКВД СКО-

РОХОДА и РАЗУВАЕВА в опровержении показаний КЛЯТЫШЕВА, данными против меня.
2. Затребовать из санотдела НКВД УССР справку о состоянии моего здоровья, так как 

оно настолько тяжелое, что в 1932 г. я даже был помещен в психиатрическую лечебницу.
3. Ввиду провалов в моей памяти допустить защиту по делу».
По ходатайствам подсудимых ВТ, совещаясь на месте, вынес следующее определение: 

Военный Трибунал, заслушав ходатайства подсудимых КОРАБЛЕВА, ШИРИНА и ЗАПУТ-
РЯЕВА о вызове дополнительных свидетелей, об истребовании и приобщении к делу до-
кументов и пр., 

Определил:
1. По ходатайствам подсудимого КОРАБЛЕВА: 
а) повторить телеграфно вызов свидетеля ШАЛАМОВА;
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б) ходатайство о вызове свидетеля ФЕДОРОВА и СОКИРКО отклонить по мотивам 
наличия в деле достаточных материалов по вопросам, которые эти свидетели могут осве-
тить;

в) ходатайство об истребовании справки о привлечении КОРАБЛЕВЫМ сотрудников 
УНКВД по Винницкой области за искривление ими соцзаконости — удов летворить.

2. По ходатайствам подсудимого ШИРИНА:
а) ходатайство подсудимого ШИРИНА об отложении слушанья дела по мотивам не-

исследованности якобы вопроса о принадлежности его, ШИРИНА, к антисоветскому за-
говору отклонить, так как это обвинение подсудимому ШИРИНУ по данному делу не ин-
криминируется.

3. По ходатайству подсудимого ЗАПУТРЯЕВА:
а) Удовлетворить ходатайство о истребовании из санотдела НКВД УССР истории 

болезни подсудимого ЗАПУТРЯЕВА, а также о вызове свидетеля СОКИРКО.
Что касается вызова РАЗУВАЕВА, то, учитывая отсутствие данных о месте его на-

хождения, ходатайство в этой части отклонить.
1. По ходатайству о допуске защиты:
Учитывая, что определением подготовительного заседания настоящее дело назначено 

к слушанью в открытом судебном заседании, без участия обвинения и защиты, и ввиду 
совершенно секретного характера материалов дела — ходатайство подсудимых о допуске 
защиты отклонить.

В 24-00 объявлен перерыв судебного заседания до 10 часов 27 апреля.
В 10 часов 10 мин. 27 апреля 1941 г. судебное заседание продолжается.

Секретарь доложил, что прибыли свидетели АГЕЕВ, ВОЛОШИН, СМИРНОВ, СОЙ-
ФЕР. Свидетелям ШАЛАМОВУ, ПРИШИВЦЫНУ, МАРТЫНЮКУ и МАЙСТРУКУ теле-
графно повторен вызов в судебное заседание.

Председательствующий удостоверился в самоличности свидетеля ВОЛОШИНА, 
СМИРНОВА, СОЙФЕРА, АГЕЕВА и предупредил их об ответственности за дачу суду 
ложных показаний, после чего свидетели были удалены в свидетельскую комнату.

Совещаясь на месте, ВТ вынес определение:
Военный Трибунал, заслушав мнение подсудимых КОРАБЛЕВА, ЗАПУТРЯЕВА 

и ШИРИНА по вопросу возможности слушанья дела в отсутствие не явившихся свидете-
лей, и, учитывая, что свидетелям сделан повторный вызов, 

Определил:
Дело слушаньем продолжать.
Председательствующий огласил обвинительное заключение, постановление Военной 

прокуратуры и определение ПЗ ВТ, после чего спросил подсудимых, признают ли они 
себя виновными и будут ли давать суду показания.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: В чем обвиняюсь, мне понятно. Виновным в объеме обви-
нительного заключения себя не признаю. Я допустил лишь ошибки: 

1. Подписывал документы на арест граждан без проверки этих документов.
2. В апреле 1938 г. из-за большого количества арестованных и недостатка комнат раз-

решал одновременный допрос несколькими следователями своих арестованных в одной 
комнате.

3. По ходатайству руководящих работников УНКВД разрешил, примерно в 60 случа-
ях, задержать приведение в исполнение приговоров над осужденными к ВМН, к лишению 
свободы для дополнительного допроса их до делам.
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Показания суду давать желаю.
Подсудимый ШИРИН: Обвинение мне понятно. Виновным себя признаю частично, 

в том, что:
1. В отсутствии арестованных писал протоколы допроса с их собственноручных по-

казаний.
2. Будучи свидетелем групповых допросов, не возбудил вопрос о прекращении этого 

преступного метода следствия.
3. Будучи, со слов следователя и материалов дела, убежден в том, что арестованный 

враг мог нанести побои арестованному.
4. Принял участие в проведении очной ставки между ЮРЬЕВЫМ и ШТЕЙНВАР-

ЦЕМ.
Показания суду давать буду.
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Обвинение мне понятно. Признаю себя виновным только 

в том, что, будучи молодым работником НКВД, недостаточно контролировал подчинен-
ный мне аппарат, и этим дал ему возможность обманывать меня.

Показания суду давать буду.
Военный Трибунал определил: Учитывая, что обвиняемые КОРАБЛЕВ, ЗАПУТРЯЕВ 

и, частично, ШИРИН не признают себя виновными в объеме предъявленного им обвине-
ния, установить следующий порядок судебного следствия:

Сначала допросить свидетелей, а затем подсудимых ЗАПУТРЯЕВА, ШИРИНА и КО-
РАБЛЕВА.

Свид[етель] ВОЛОШИН Владимир Васильевич: 1905 г. рождения, член ВКП(б) с 1939 г., 
зам[еститель] начальника отдела НКГБ УССР, в организации НКВД работает с 1930 г., 
лейтенант госбезопасности, не судился, по делу показал:

Летом 1938 г., приехав в Винницу сняться с партийного учета, я зашел во 2-й отдел 
УНКВД. Там увидел такую картину: в коридоре лежит куча одежды, в 48 комнате стоят 
12–15 арестованных, перед которыми ходят два следователя и требуют от них показаний. 
Следователи были мне не знакомы, поэтому я сразу вышел и, встретив в коридоре работ-
ника УНКВД ИВАНЧЕНКО, сказал ему о виденном мною. ИВАНЧЕНКО ответил, что та-
кие допросы не исключение, а являются системой и добавил: «Взгляни в 50 комнату, там 
не то еще увидишь». Я приоткрыл дверь 50-й комнаты и увидел: на табурете лежит арес-
тованный, двое других арес тованных держат его за ноги и голову, а третий арестованный 
его бьет. В комнате в это время находилось три следователя, среди которых был ЮНА-
НОВ. После этого я зашел к начальнику 2-го отдела НАДЕЖДИНУ и рассказал ему обо 
всем. НАДЕЖДИН обругал меня и заявил: «Не вмешивайтесь, мне нужно по 60–70 пока-
заний давать». Об этих групповых допросах и избиении арестованного я по возвращении 
в Киев рассказал в парткомитете, а также начальнику СПО ЛЕОНОВУ и по его предложе-
нию написал рапорт об увиденном.

ИВАНЧЕНКО мне рассказывал, что у него было дело, по которому проходил ком со-
молец-еврей, как проводивший якобы вербовку в петлюровскую организацию. В это дело 
ИВАНЧЕНКО не верил и о своем сомнении докладывал руководству, но ему якобы зая-
вили, чтобы он не «мудрствовал».

На вопросы суда [отвечает] свидетель ВОЛОШИН: Кому из руководства говорил 
ИВАНЧЕНКО о своем неверии в дело о ком со моль це-еврее, сейчас не помню. На предва-
рительном следствии об этом случае помнил лучше, если тогда называл ДАНИЛЕЙКО, 
то, значит, так оно и было.



Реабілітовані історією. Вінницька область

62

ДАНКЕВИЧ мне рассказывал, что в годы гражданской войны ДАНИЛЕЙКО, работая 
в ЧК, остался в Елисаветграде, когда город был занят бандой Слащева и, несмотря на все 
репрессии, его там почему-то не тронули. 

У нас в коллективе ДАНИЛЕЙКО хвастался своей близостью к БОНДАРЕНКО, но 
когда последнего разоблачили и репрессировали, как врага народа, от этой близости стал 
отказываться.

Арестованные на групповом допросе в 48 комнате были раздеты до нательного белья, 
а их одежда лежала в коридоре.

Когда об этом групповом допросе я рассказал НАДЕЖДИНУ, тот мне ответил: 
«Бросьте мудрствовать. Это троечный материал, а мне нужно по 60–70 человек давать 
ежедневно».

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ВОЛОШИН: О виден-
ном мною в УНКВД я рассказал также и МАЙСТРУКУ, которого по возвращении застал 
в Киеве. КОРАБЛЕВУ не докладывал, так как в то время являлся рядовым работником 
и не считал возможным обратиться непосредственно к начальнику УНКВД.

На вопросы подсудимого Ширина [отвечает] свидетель ВОЛОШИН: Мой разговор 
с МАЙСТРУКОМ о групповых допросах в УНКВД происходил в июне или июле 1938 г. 
в Киеве.

Подсудимый ШИРИН: Это неправда, так как МАЙСТРУКА в то время в Киеве уже не 
было. Он вернулся оттуда в Винницу в апреле 1938 г.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ВОЛОШИН. МАЙСТРУК находился в Киеве 
в длительной командировке, по возвращении из Винницы я еще застал его. Ему я рассказал 
обо всем виденном в УНКВД и он даже как будто удивился. Говорил ему и про комсомольца-
еврея, который якобы вербовал в украинскую контрреволюционную организацию.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ВОЛОШИН: О ДАНИЛЕЙ-
КО у меня было мнение, что он неправильно вел следствие по делу врача-бактериолога, 
по национальности этот врач немец, фамилия его, насколько припоминаю, РЕЙНАРД. По 
данным многих источников, было известно, что на следствии он ведет себя провокацион-
но, однако, на базе его показаний все же арестовали много людей. 

В коллективе ДАНИЛЕЙКО слыл как склочник и о нем отзывались как о человеке, 
который может свести воедино «две стены». В такой плоскости я говорил о ДАНИЛЕЙКО 
с ШИРИНЫМ, когда тот получил назначение в Винницу.

Будучи в Виннице, я заходил к ШИРИНУ, но говорил ли ему о виденных мною группо-
вом допросе и избиении арестованного, не помню. В тот момент, когда я зашел к ШИРИНУ, 
он спорил с ДАНИЛЕЙКО, но по какому поводу, я не знаю.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ВОЛОШИН: Из Вин-
ницы на работу в Киев я уехал в конце февраля 1938 г. и дело РЕЙНАРДА в то время еще 
находилось в производстве. 

О том, что ДАНИЛЕЙКО пользовался провокационными показаниями РЕЙНАРДА, 
говорилось и на оперсовещании у НАДЕЖДИНА.

Свидетель СМИРНОВ Николай Иванович, 1896 г. рождения, член ВКП(б), оперуполно-
моченный лейтенант Госбезопасности, в органах НКВД с 1923 г., не судился, по делу показал:

В феврале или марте 1938 г., когда я работал в ОДТО станции Жмеринка, туда прие-
хали КОРАБЛЕВ, начальник опергруппы ЗАПУТРЯЕВ и в райотделении НКВД созвали 
совещание. На этом совещании КОРАБЛЕВ информировал, что в Виннице «вскрыта поль-
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ская контрреволюционная организация, что арестованные уже «раскололись» и что мы 
также должны в течении двух-трех дней вскрыть такую организацию у себя».

На вопросы суда [отвечает] свидетель СМИРНОВ: После этого совещания начались 
массовые аресты поляков, в том числе рабочих железной дороги, транспорта и крестьян, 
и др. социально близких нам людей. Арес ты производились без достаточных компромети-
рующих данных, в основном руководствовались национальным признаком, и в результате 
мало кто из поляков остался на свободе. Впоследствии после постановлении ЦК и СНК от 
17.11.1938 г. многие из арестованных, в том числе и уже осужденные, были освобождены. 

Было два-три случая, когда арестовывали днем, прямо на работе и группами по 20–30 
человек. Вели с работы в ОДТО под конвоем милиционеров. В процессе следствия к аре-
стованным применялись меры физического воздействия.

Начальником ОДТО тогда являлся КЛЯТЫШЕВ и он говорил, что ЗАПУТРЯЕВ, 
который в то время был начальником оперследгруппы, требует от него побольше дел. 
В свою очередь, КЛЯТЫШЕВ требовал от меня заканчивать за день не менее 2–3 дел. 

Законченные в ОДТО дела докладывались КЛЯТЫШЕВЫМ на Тройке в Вин нице.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель СМИРНОВ: Аресты 

ОДТО производило само, согласовывало ли их с ЗАПУТРЯЕВЫМ, не могу сказать, но 
КЛЯТЫШЕВ говорил, что он является заместителем ЗАПУТРЯЕВА по оперследгруппе.

В ОДТО ЗАПУТРЯЕВ при мне был 2–3 раза, и я лично видел, как он там допрашивал 
одну арестованную.

Совещание в ОДТО ЗАПУТРЯЕВ не проводил. Они проводились им в райотделении 
и КЛЯТЫШЕВ на эти совещания ходил. Я и другой рядовой состав присутствовали на 
совещании в РО НКВД минут 15 и ушли, а КЛЯТЫШЕВ и начальник РО НКВД еще оста-
лись после нас.

Установки применять к арестованным физическое воздействие я лично от ЗАПУТРЯ-
ЕВА не слышал. 

Дела на Тройке КЛЯТЫШЕВ докладывал в конце 1937 — в начале 1938 гг. 
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я не помню, докладывал ли 

КЛЯТЫШЕВ дела на Тройке.
Я дал установку арестовывать по польской линии только тех лиц, на кого имелись 

компрометирующие материалы, это можно легко установить на жмеринских оперлистах.
Свидетель СОЙФЕР Давид Абрамович, 1907 г. рождения, член ВКП(б), зам[ес ти тель] 

начальника отделения НКГБ УССР, мл. лейтенант Госбезопасности, в органах с 1925 г., не-
судим, по делу показал:

Я работал в СПО УНКВД по Винницкой области с марта по август 1938 г. В этот пери-
од там имели место избиения арестованных, беспрерывный допрос в течении нескольких 
суток и групповые допросы. Последние заключались в том, что 2–3 следователя допраши-
вали сразу группу арестованных с тем, чтобы остальные смотрели, что происходит и бра-
ли пример с сознающихся. По словам НАДЕЖДИНА, на совещании групповые допросы 
были введены по установке КОРАБЛЕВА. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель СОЙФЕР: ШИРИН являлся заместителем 
НАДЕЖДИНА. Известно ли ему было об этой установке, не знаю, но о том, что группо-
вые допросы практикуются, он знал, т.к. систематически, как и НАДЕЖДИН, обходил ка-
бинеты при допросах арестованных. Не мог не знать о групповых допросах и КОРАБЛЕВ, 
т.к. спускаясь с лестницы, он обязательно должен был видеть группы арестованных. Кро-
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ме того, он также пару раз обходил кабинеты во время таких допросов и даже спрашивал, 
кого допрашивают.

На каждом оперативном совещании от следователей постоянно требовали разговари-
вать с арестованными «как полагается». Расшифровки допроса «как полагается» прямо не 
делалось, но каждый понимал, что это означает применение физичес ких мер и беспрерыв-
ный допрос в течении 5 суток и более. 

Меня лично вызывал начальник отделения и заявлял: «Почему у Вас нет признаний, 
либеральничаете?», брал арестованного к себе и бил (слышались крики).

Потом приводил и предлагал записать признание этого арестованного.
Был у меня один серьезный арестованный — бывший белый, служивший в полиции 

и имевший связь с английским экспедиционным корпусом. ШИРИН, заходя во время до-
просов этого арестованного, ругал его, но избивал ли, не помню.

ШИРИН — грамотный человек. В связи с этим, в тех случаях, когда протокол допро-
са нужно было послать в Наркомат, КОРАБЛЕВ поручал писать его ШИРИНУ. Такой про-
токол подписывался обвиняемым после оформления и назывался «выходным», т.к. уходил 
за пределы УНКВД.

Групповые допросы, избиения и беспрерывные допросы в СПО проводились во всех 
комнатах.

По Казатинскому району была арестована группа чехов и начальник опергруппы по-
ручил мне допросить двух из них, по обвинению в принадлежности к чешской национа-
листической организации. Признание в этом они мне дали, после чего арес тованных и все 
материалы забрали в Винницу, и, как потом оказалось, они пошли там уже как немецкие 
шпионы. У нас же в Казатине эти арестованные таких показаний не давали, да и призна-
ков этого не было, т.к. происходило это перед чехо словацкими событиями. Таким обра-
зом, следственные материалы о шпионаже этих арестованных в пользу Германии сфаль-
сифицированы.

Случаи приостановления исполнения приговоров над осужденными имели мес то. 
Было это и у меня, когда один арестованный в своих показаниях сослался на осужденного. 
В связи с этим, возникла необходимость в учинении им очной ставки, почему я и написал 
рапорт, чтобы разрешили допросить осужденного.

(Оглашаются л.д. 219, т. 6, рапорт СОЙФЕРА, л.д. 222, справка УСО).
Сделано это было мною по приказанию начальника отделения. 
При групповых допросах в комнаты брали столько арестованных, сколько могло 

вмес титься, остальные ожидали своей очереди, сидя в коридоре под дверью, и все, что 
происходило в это время в кабинетах, слышали. 

Не видеть этого КОРАБЛЕВ не мог.
Арестованного ПАВЛЮКА я не помню, и вообще за время моей работы не было слу-

чая, чтобы мои подследственные умирали. 
На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель СОЙФЕР: До или после 

приезда Ширина в Винницу была дана НАДЕЖДИНЫМ установка о групповых допро-
сах, не помню, если ШИРИН приехал и позже, то групповые допросы все-таки застал и не 
знать о них не мог. 

Массовые аресты и групповые допросы, при которых остальные арестованные дожи-
дались своей очереди в коридоре, производились в апреле — мае 1938 г. 
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Санкцию на арест должен был давать начальник УНКВД, но я лично слышал, как на-
чальник отделения ДАНИЛЕЙКО сам давал по телефону распоряжение об аресте тех или 
иных лиц.

У ДАНИЛЕЙКО было больше арестованных, чем у любого другого начальника отде-
ления, он пользовался автономными правами, самостоятельно ходил к КОРАБЛЕВУ.

Среди арестованных по обвинению в украинской контрреволюционной организации 
был совсем молодой комсомолец-еврей. Я слышал, как ШИРИН говорил ДАНИЛЕЙКО, 
что участие этого арестованного в организации неправдоподобно и предлагал ДАНИ-
ЛЕЙКО разобраться в этом деле. Такое же указание ШИРИН дал ДАНИЛЕЙКО, когда 
арестованный старик заявил, что является отцом командира РККА. 

В 13.20 объявлен перерыв судебного заседания.
В 13.30 судебное заседание продолжается.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель СОЙФЕР: Чехи были 
арестованы в июне или июле 1938 г. 

На совещаниях, которые проводились КОРАБЛЕВЫМ, я не присутствовал и какие 
давались им указания, не знаю. 

Лично видел, как пару раз КОРАБЛЕВ при допросе арестованных обходил кабинеты. 
Были ли там в это время групповые допросы или каждый следователь допрашивал своего 
арестованного, не знаю. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель СОЙФЕР: В опергруп-
пе, когда мне там дали арестованных чехов, материалов на них не было, за исключением 
нескольких сводок, но показания чехи мне дали без всякого воздействия, признав участие 
в чешской националистической организации и связь по шпионской линии с резидентом 
чешской разведки ЧЕРМАКОМ.

При допросе их мною в оперследгруппе разговора о связи с германской разведкой не 
было. В Винницу этих арестованных забрали примерно в июле месяце 1938 г. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель СОЙФЕР:
Автономные права отделения ДАНИЛЕЙКО — это мое личное заключение, сделан-

ное на том основании, что ДАНИЛЕЙКО пользовался правом непосредственного доклада 
дел начальнику УНКВД, самостоятельно давал распоряжения об арестах на районах, что 
крайне меня поразило.

Впоследствии я беседовал с ШИРИНЫМ о ДАНИЛЕЙКО и он соглашался, что 
ДАНИЛЕЙКО груб с арестованными.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: После того, как о деле чехов 
стало известно Наркомату, оттуда позвонил ТРОИЦКИЙ, сказал, что ЧЕРМАК являет-
ся германским шпионом, а не чешским и в связи с этим предложил передопросить чехов 
по линии немецкого шпионажа. Спустя два дня позвонил его помощник РИВЛИН и спро-
сил — выполнено ли это распоряжение ТРОИЦКОГО. Об этом я доложил КОРАБЛЕВУ, 
и тот сказал, что чехов надо передопросить. Я лично передопросил только троих. Было 
это в июле месяце, до работы Тройки, которая начала функционировать лишь в сентябре.

(справка: по данным ВТ ТРОИЦКИЙ и РИВЛИН осуждены).
Свидетель ЛИТВАК Соломон Григорьевич, 1908 г. рождения, член ВКП(б) с 1938 г., 

начальник РО НКВД Сорокского уезда, сержант Госбезопасности, в органах НКВД с 1938 г., 
несудимый, по делу показал: 

Я несколько месяцев работал в отделе ЗАПУТРЯЕВА и мне было поручено дело 
«сахарников», после отмены приговора Верховным Судом. По этому делу проходили: 
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ДОЛЕНКО, КОЖУШКО и МАТЧИНОВ — директора сахарных заводов, старые члены 
партии. Они мне заявили, что показания о принадлежности к контрреволюционной троц-
кистской организации и причастности к вредительству были даны ими под влиянием из-
биений. Произведенная мною путем выезда на места и путем запросов проверка ничего в 
подтверждение предъявленного им ранее обвинения не дала и в итоге после длительного 
содержания под стражей они были освобождены. Им инкриминировалось вредительство, 
а фактически имели место лишь обычные аварии, объяснявшиеся тем, что заводы были 
старые. Следствие по этому делу, в основном, вел РЕДЕР, но ДОЛЕНКО говорил мне, что 
его также допрашивал и избивал ШИРИН.

(оглашен л.д. 227, т. 5 — выступление ЯЦУНСКОГО на партсобрании).
Да, ДОЛЕНКО так говорил, я это подтверждаю.
МИЛЬШТЕЙН — бывший сотрудник НКВД, в момент ареста работал заместителем 

завода облвнутторга. Он был арестован в 1938 г., и дело его передали мне. На допросе 
МИЛЬШТЕЙН показал, что по шпионской работе был связан с бывшим сотрудником, 
который на тот момент был осужден и отбывал наказание в лагерях. МИЛЬШТЕЙНУ сле-
довало дать очную ставку с этим осужденным, но руководство не согласилось, т.к. на до-
ставку осужденного из лагерей понадобилось бы известное время, МИЛЬШТЕЙНА про-
пустили по Тройке и приговорили к ВМН.

На момент ареста на него имелись показания сотрудника ОМЗ, а из Полтавской облас-
ти ОДТО, что в прошлом он примыкал к эсерам. Арестован МИЛЬШТЕЙН был по справ-
ке отдела кадров.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Дело МИЛЬШТЕЙНА я со-
вершенно не помню, а аресту он подлежал согласно директиве центра.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛИТВАК: Не согласились вызывать из лагеря 
осужденного для личной ставки с МИЛЬШТЕЙНОМ по той причине, что была последняя 
Тройка, и потому все нажимали: «давай быстрее на Тройку».

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ЛИТВАК: Это дело, 
как мне помниться, в начале было заключено на альбом. Насколько помню, я лично до-
кладывал ЗАПУТРЯЕВУ и высказывал мнение о необходимости очной ставки, однако, 
ЗАПУТ РЯЕВ сказал, что не нужно.

В допросе МИЛЬШТЕЙНА ЗАПУТРЯЕВ участия не принимал и установок по этому 
делу по части следствия от него не получал.

На совещании ЗАПУТРЯЕВ действительно давал указания более подробно и тща-
тельно фиксировать показания арестованных.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛИТВАК: Он говорил, что нужно подробно 
фиксировать показания, но не упоминал о необходимости тщательно перепроверять их.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ЛИТВАК:  Упрощенный 
метод ведения следствия арестованных введен в УНКВД до прибытия туда ЗАПУТРЯЕВА. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЛИТВАК: КОЖУШКО 
и ДОЛЕНКО, насколько помню, были арестованы ДАНИЛЕЙКО.

Свидетель ТАТАРЧУК Александр Афанасьевич, 1905 г. рождения. Член РКП(б) 
с 1930 г., начальник Липовецкого РО НКВД, лейтенант Госбезопасности, в органах НКВД 
с 1932 г., не судим, по делу показал:

Я работал в 3 отделе УНВД по Винницкой области оперуполномоченным на след-
ствии, а затем был направлен в Казатинскую опергруппу. Через месяц из области был по-
лучен приказ, в котором наша опергруппа склонялась, как не имевшая вскрытия контр-
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революционной организации шире районного масштаба. Потом было созвано совещание, 
и на нем, как передовая, называлась Жмеринская оперследгруппа, работавшая под непо-
средственным руководством выехавшего туда из Винницы ЗАПУТРЯЕВА. Указывалось, 
что этой группой вскрыты подпольные межрайгруппы контрреволюционной организа-
ции. Казатинский район, по-моему, имеет большее значение, чем Жмеринский, однако, 
организаций таких масштабов мы не имели, и в связи с этим были разговоры, что показа-
ния в Жмеринской группе брались путем групповых допросов, с применением к аресто-
ванным физического воздействия. Такие допросы назывались тогда «концертами».

КОРАБЛЕВ считал, что ОДТО станции Казатин работает плохо, и потому им было 
дано указание, что опергруппа может арестовывать по делам РО НКВД работников транс-
порта. Вообще, первую скрипку там играло не ОДТО, а РО НКВД. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: По линии ДТО я никаких пору-
чений не имел и сам их не давал. Контактировать же работу ДТО и периферийные органы 
должны были и только в этой части я мог дать указание. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: У нас из арестованных работни-
ков железнодорожного транспорта был только командный состав. 

Массовые аресты группами при мне в Казатине не практиковались.
Такого положения, чтобы оперследгруппа не знала, кого и как арестовывает ОДТО, 

не могло быть.
На оперсовещании в УНКВД отделы и работники, получавшие от арестованных боль-

ше признаний, назывались «ударниками».
Первое место в этом отношении занимал 2 отдел, и с него предлагалось брать при-

мер остальным.
В разговоре с работниками второго отдела я узнал, что в УНКВД имелась «лаборато-

рия», в которой работал РЕДЕР: в нее никого не пускали, и когда я однажды заглянул туда, 
то там находились ШИРИН, РЕДЕР и ИВАНЧЕНКО и еще один работник. На стульях ле-
жал арестованный, РЕДЕР сидел у него на голове, а ИВАНЧЕНКО на ногах, но при мне 
этого арестованного не били.

Как мне говорили, избиения арестованных в УНКВД производились резиновым 
шлангом и ножкой от стула.

На вопрос суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Я не отрицаю, что мог ударить 
арес тованного, если знал, что он враг. Известно мне также было, что били арестованных 
у РЕДЕРА, но ведь это не зависело и не исходило от меня.

На вопрос суда [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: В Жмеринке с приездом туда 
ЗАПУТРЯЕВА также применялись физические меры воздействия, но лично ли от ЗАПУТ-
РЯЕВА исходила такая установка, не знаю. 

В 4 отделе мне пришлось работать с рядом арестованных. В числе их был бывший 
сотрудник ВАСИЛЬЧЕНКО, обвинявшийся как участник украинской контрреволюцион-
ной организации. ШИРИН и РЕДЕР сказали мне, что о ВАСИЛЬЧЕНКО даст показания 
арестованный БРАНИШ, который якобы знает об этом. Вызванный мною БРАНИШ ска-
зал, что должен подумать, я его отпустил, а больше допросить его мне не удалось. БРА-
НИШ, как мне говорили, мог дать показания на кого угодно.

На совещании, когда говорилось об «ударниках» следственной работы, называли 
РЕДЕРА, ДАНИЛЕЙКО, БУТЕНКО, ЗАПУТРЯЕВА.

Ни одного дела-формуляра на арестованных я в опергруппе не видел и аресты тогда 
производились по первичкам. 
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На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] подсудимый ТАТАРЧУК: В 4 отделе 
я работал, по-моему, в марте 1938 г., но точно не помню.

По делу ВАСИЛЬЧЕНКО указания я получил от ШИРИНА. О БРАНИШЕ мне так-
же сказал ШИРИН и предложил взять у него показания, как у работавшего в Тывровском 
районе и знавшего там всех.

В 15.10 объявлен перерыв судебного заседания.
В 15.30 судебное заседание продолжается.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: В 3 отделе 
при ЗАПУТРЯЕВЕ я работал с 1938 г. примерно около полугода.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: В 3 отделе ТАТАРЧУК при мне не работал.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: Точно дат я сейчас уже не помню, 

но можно по приказам убедиться, что я работал там при ЗАПУТРЯЕВЕ.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: На опе-

ративном совещании брать пример со второго отдела предлагал начальник отдела, но кто 
именно, не помню, лично мне ЗАПУТРЯЕВ таких указаний не давал.

По поводу моих протоколов допроса ЗАПУТРЯЕВ недовольство не выражал и уста-
новок записывать показания тенденциозно я от него не получал.

«Разворот» по делам Жмеринка дала с приездом туда ЗАПУТРЯЕВА. 
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Я работал в Жмеринской опергруппе не в тот период, о ко-

тором говорит ТАТАРЧУК, а с 17 апреля 1938 г.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: Свои показания подтверждаю. 

Я мог спутать даты, но не факты. 
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ТАТРЧУК: О «концер-

тах» в Жмеринской опергруппе мне рассказывал либо ИВАНЧЕНКО, либо ГРАНОВС-
КИЙ — точно не помню.

В Казатинской оперследгруппе я провел ряд дел и в них не сомневаюсь. В делах Жме-
ринской группы сомневаюсь по той причине, что она «вскрыла» межрайонные группы 
контрреволюции, тогда как по другим опергруппам этого не было.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Такие же контрреволюционные группы по польской ли-
нии были открыты и другими оперследгруппами.

Свидетель МАКСИМЕНКО Николай Васильевич, 1911 г. рождения, член ВКП(б) с 1932 г., 
начальник РО, в органах с марта 1938 г., мл. лейтенант Госбезопасности, несудимый, по 
делу показал:

С апреля 1938 г. я работал в 3 отделе НКВД по Винницкой области и мне было поруче-
но закончить дело на 10 чехов, поступившие из Казатинской оперследгруппы. Спустя не-
сколько дней ЗАПУТРЯЕВ дал мне несколько отпечатанных протоколов допросов и пору-
чил предъявить обвиняемым ВАШИРОВСКОМУ, ДОЛЕЖАЛО и др. подписать их. ВА-
ШИРОВСКИЙ сначала отказывался подписывать протокол, протестуя против записи о 
шпионской связи, но в конце концов подписал. Потом я допросил еще 2 человек, написал 
обвинительное заключение, подписал его вместе с ЗАПУТРЯЕВЫМ и дело сдал в первый 
спецотдел. В 1940 г. мне это дело предъявили в следчасти наркомата, но оно оказалось уже 
без моих протоколов, вместо них были вложены новые протоколы, подписанные за меня 
ВОДКИНЫМ. По этим протоколам чехи значились уже немецкими шпионами и все Трой-
кой были осуждены.

На вопросы [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: По оказавшимся в деле вновь со-
ставленным протоколам все проходившие по делу чехи обвинялись в немецком шпионаже 
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и были осуждены Тройкой как немецкие шпионы. ВОДКИН на суде, когда рассматрива-
лась его дело, заявил, что переквалификация им преступления чехов произведена по при-
казу ЗАПУТРЯЕВА. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: Дело 
по чехам поступило из Казатина. Сначала по делу проходило 5 человек, которые обвиня-
лись только в принадлежности к чешской националистический организации, а ВАШИ-
РОВСКИЙ, кроме того, в шпионской связи с чешским шпионом ЧЕРМАКОМ. Потом по 
этим материалам были арестованы еще 5 человек. Постановление на их арест и справки 
подписали я, ЗАПУТРЯЕВ и КОРАБЛЕВ.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ. Прошу просмотреть дело и вы убедитесь, что это ложь. Ни-
какого отношения к аресту чехов я не имел и ни одного постановления я не подписывал. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: Пе-
реданные мне ЗАПУТРЯЕВЫМ отпечатанные протоколы допроса касались принадлеж-
ности чехов к чешской националистической организации, но ВАШИРОВСКИЙ, ДОЛЕ-
ЖАЛО и др. долго не хотели их подписывать, заявляя, что не являются кулаками, как 
было указано в протоколах.

На вопросы суда [отвечает] свидетель СОЙФЕР: Один из этих обвиняемых в опер-
группе показал, что был связан с ЧЕРМАКОМ. Связь эта заключалась в том, что он полу-
чал от него помощь и информировал ЧЕРМАКА о политнастроении чехов. 

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: Дело 
на чехов было закончено мною в августе 1938 г. и тогда же я передал его в первый спецот-
дел для направления в Москву на альбом.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: После возвращения дела из 
Москвы я увидел его лишь в 1940 г., уже при расследовании фальсификации по этому делу.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: Напи-
санные ВОДКИНЫМ от моего имени протоколы допросов чехов были подписаны ВОД-
КИНЫМ и, кажется, ЗАПУТРЯЕВЫМ.

(Оглашается приговор по делу ВОДКИНА, л.д. 169, приложение).
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Я таких протоколов не подписывал.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: ВОДКИН подписывал про-

токолы допросов за МАКСИМЕНКО датой, когда в Виннице еще не работал. Это подлог, 
сделан он им с целью подвести меня, будто бы я дал такое распоряжение. Я честно заяв-
ляю, что в разе принадлежности к чешской националистической организации ни один из 
чехов по этому делу мною допрошен не был.

(Оглашен л.д. 145. Т. 6 — протокол допроса ВАШИРОВСКОГО).
Протокол допроса ВАШИРОВСКОГО, подписанный Водкиным, датирован 27 июня 

1938 г., фактически ВАШИРОВСКОГО ВОДКИН не допрашивал, а дописал последнюю 
страницу бахвальства ради, чтобы показать, что он принимал участие в деле.

Я допрашивал несколько чехов в июле месяце и они дали показания о своей причаст-
ности к немецкой разведке. Остальных поручил допросить ВОДКИНУ. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я считаю, что дело чехов ле-
жит на совести ВОДКИНА. 

Допускаю, что распоряжение о передопросе чехов по немецкому шпионажу дал я, по-
скольку такие показания были получены от основных участников этой группы. 
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Свидетель ПЕРЕПЕЛЯК Михаил Иванович, 1907 г. рождения, член ВКП(б) с 1939 г., 
врио зам[естителя] начальника УНКВД по кадрам, лейтенант Госбезопасности, по делу 
показал:

В бытность КОРАБЛЕВА начальником УНКВД по Винницкой области я работал там 
начальником 1-го спецотдела. В то время проводились массовые операции, как по опера-
тивным листам райотделений, так и по справкам УНКВД.

Накануне 1-го мая по 2-му отделу было арестовано около 200 человек по райо нам, распо-
ложенным вблизи Винницы. За 2–3 дня все эти арестованные в отделении ДАНИЛЕЙКО 
дали показания, и после праздников были осуждены по Тройке. 

Практиковались в одной комнате сразу по 10 и более арестованных. Я не ходил по 
комнатам следователей, но, даже сидя у себя в кабинете, слышал крики избиваемых.

Помню, был у нас арестованный артист ВОЛЫНЕЦ. Как-то, зайдя к начальнику отде-
ления ДАНИЛЕЙКО, я застал там ВОЛЫНЦА. Он сидел в одной изорванной рубахе, тя-
жело дышал и на его теле были видны кровоподтеки. ДАНИЛЕЙКО тогда сказал: «Ну, те-
перь будет говорить».

Тройка рассматривала неподсудные ей дела на сотрудников НКВД и специа лис тов. 
В 1938 г. была арестована группа чехов и дело было закончено с обвинением этой 

группы в принадлежности к чешской националистической организации. В сентябре 1938 г. 
дело докладывалось на Тройке, но потом ЗАПУТРЯЕВ вынес его оттуда и сказал, что 
нужно кое-что доделать. Спустя некоторое время это дело вновь рассматривалось, и про-
ходившие по делу лица были осуждены, но уже за немецкий шпионаж.

Перед приведением в исполнение приговоров, комендант и бригада избивали осуж-
денных. Был случай, что после расстрела женщин комендант заставил одного осужденно-
го совершить с одной из расстрелянных половой акт, затем труп женщины перевернули 
на спину и осужденного положили лицом к ее половому органу. В таком положении и за-
стрелили его. В этот момент вошел военный прокурор МАТВЕЕВ, но сделал вид, что ни-
чего не замечает. 

Имели место случаи, что уже после вынесения Тройкой решения о расстреле осуж-
денным делали очные ставки, допрашивали, и приговоры по этой причине задерживались 
исполнением на месяц и более.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Я сидел в приемной, когда 
ЗАПУТРЯЕВ вынес дело чехов с заседания Тройки и сказал мне, что по этому делу нужно 
кое-что доделать. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Не было этого, я прошу обра-
тить внимание, что по показаниям другого свидетеля, МАРТЫНЮКА, дело чехов с засе-
дания тройки было вынесено им — МАРТЫНЮКОМ.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: ЗАПУТ-
РЯЕВ на Тройке сам дел не докладывал, но присутствовал там.

Дело чехов я хорошо помнил и знал его даже по внешнему виду. Поэтому утверждаю, 
что именно это дело вынес тогда ЗАПУТРЯЕВ с заседания тройки.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Издева-
тельство над осужденным на трупе расстрелянной женщины происходило в последнюю 
тройку. КОРАБЛЕВА я в известность не поставил, так как перед тем он выгонял меня из 
кабинета, угрожал посадить и пр. Эти угрозы были связаны с статотчетом о социальном 
положении арестованных и репрессированных за период работы Ежова. У меня по мате-
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риалам отдела получилось, что репрессировано много колхозников, рабочих, служащих, 
и в таком виде отчет был составлен. После отправки его в Киев КОРАБЛЕВ вызвал меня 
и заявил: «Что Вы меня подводите. Мне УСПЕНСКИЙ звонил, чтобы Вас посадить». Здесь 
же предложил пересоставить отчет и рабочих, колхозников и других социально близких 
людей, имевших политическое прошлое, исключить из соответствующих граф «рабочие», 
«колхозники», включив их в графу «бывшие люди». Такое указание я счел неправильным 
и потому позвонил в Киев начальнику спецотдела НАЗАРЕНКО. Тот меня не поддержал, 
а, наоборот, сказал: «Делайте, что Вам приказывают». Пришлось отчет переделать и по 
приказанию КОРАБЛЕВА лично отвезти его в Киев. Там я сдал его СЛАВИНУ, в присут-
ствии НАЗАРЕНКО, и последний никаких замечаний мне не сделал. Спустя несколько 
дней отчет возвратили из Киева нарочным и директивой за подписью НАЗАРЕНКО, от-
мечая большой процент в отчете социально близких людей, предлагая переделать отчет, 
включив в графу «бывшие люди» всех работников, колхозников и служащих, имевших 
в прошлом судимость. Я вновь позвонил в Киев, и НАЗАРЕНКО дал указание отнес ти 
к «бывшим людям» также ксендзов костельных общин и пр. религиозных групп. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я не оспариваю показания 
ПЕРЕПЕЛЯКА по части статотчета, но инициатива пересоставления его исходила не от 
меня. Я работал в Виннице 10 месяцев, отношения к ранее проведенной в УНКВД работе 
не имел. Потому умысла в изменении статотчета у меня не могло быть. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Дело по 
чехам вплоть до сентября месяца шло по чешской линии, но потом его переделали на не-
мецкую линию. 

При первом рассмотрении дела чехов на заседании Тройки оно не нашло отражения 
в протоколе, поскольку в протокол включались рассмотренные дела, а оно было снято 
с рассмотрения.

В 17.20 объявлен перерыв судебного заседания.
В 20.10 судебное заседание продолжается.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: При до-
просе меня на предварительном заседании по делу чехов я не знал об арес те ЗАПУТРЯЕВА, 
не было мне также известно, что это дело инкриминируется ему.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Показания ПЕРЕПЕЛЯКА особоуполномоченному 1939 г. 
были даны на свежую память, однако, тогда они не были так точны как сейчас. Тогда он 
показывал, что о снятии чешского дела с рассмотрения Тройки ему известно со слов дру-
гих, а сейчас утверждает, что я лично сказал об этом. 

(Оглашены показания свидетеля ПЕРЕПЕЛЯКА, л.д. 229, т. 4).
На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Арестами 200 человек перед 

1 мая руководил ДАНИЛЕЙКО, и об этих арестах КОРАБЛЕВ знал, т.к. подписывал до-
кументы на это.

Задержка исполнения приговоров над осужденными к ВМН достигала 2-х месяцев, 
и таких случаев было не менее 30. 

По-моему, КОРАБЛЕВ, как начальник УНКВД, не мог не знать о безобразиях при ис-
полнении приговоров. Какими путями ему могло стать об этом известно — затрудняюсь 
сказать.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Какое отно-
шение имел ШИРИН к арестам 1-го мая, не знаю.
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Подсудимый ШИРИН: К этим арестам я никакого отношения не имел, т.к. за три дня 
до первомайских праздников из Винницы уехал. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель СОЙФЕР: Был случай, что 
ШИРИН корректировал один мой протокол допроса на арестованного БОНДАРЯ. Сущест-
венных отступлений допущено им не было, протокол пос ле корректировки оказался не-
сколько расширенным и стилистически обработанным.

На вопросы суда [отвечает] свидетель СОЙФЕР: Это протокол допроса направлялся 
в Киев. С этим арестованным Ширин беседовал. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ВОЛОШИН: Практика 
корректировки протоколов допроса существовала и в 1937 г., еще до приезда ШИРИНА. 
Я также корректировал протоколы. 

Свидетель АГЕЕВ Иван Семенович, 1912 г. рождения, член ВКП(б) с 1938 г., работает 
в 3 отделе КОВО, сержант Госбезопасности, несудим, по делу показал: 

С марта 1938 г. я работал в 3 Отделе УНКВД Винницкой области. Начальниками отде-
лов в то время были последовательно ТОЛЧИНСКИЙ, ЗАПУТРЯЕВ и ТОКАРЕВ.

В мае месяце мне дали обвиняемого ТОРМАНА. Составленный мною протокол до-
проса Тормана я доложил начальнику отделения ЯЦУНСКОМУ. Тот стал его корректиро-
вать, заметив, что он написан бессмысленно и что его нужно переделать от начала до кон-
ца. Арестованного от меня забрали и спустя дней 10 отпечатанный протокол его допроса я 
случайно увидел в машинном бюро. В нем оказались существенные изменения и добавле-
ния, чего обвиняемый мне не говорил. Эти изменения были внесены ЯЦУНСКИМ и ЗА-
ПУТРЯЕВЫМ. Всегда, когда я заходил к ЗАПУТРЯЕВУ, у него на столе лежали раскры-
тые брошюрки, подобные «запискам шпиона», и эти брошюрки он пользовал для коррек-
тировки протоколов.

Мне известно, что арестованная РЕЙД-ДАХНОВСКАЯ, студентка мединститута, 
была допрошена ЗАПУТРЯЕВЫМ, и что ее вынесли из его кабинета и на следующий день 
она умерла в тюрподе.

На вопросы суда [отвечает] свидетель АГЕЕВ: Точно утверждать, что фамилия этой 
арестованный РЕЙД-ДАХНОВСКАЯ, не могу. 

У кого она находилась на следствии — не знаю, мне известно, что ее допрашивали 
в 18 комнате. Было это в апреле или мае 1938 г. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Арестованной по фамилии 
РЕЙД-ДАХНОВСКАЯ у меня не было и в 18 комнате я никогда не сидел. Показания АГЕ-
ЕВА категорически отрицаю.

На вопросы суда [отвечает] свидетель АГЕЕВ: Я присутствовал на партсобрании 
по поводу исключения РЕДЕРА из партии. О смерти и избиении арестованной студентки 
на собрании не говорил, т. к. там стоял вопрос лишь о партийности РЕДЕРА. Говорил ли 
и писал ли об этом — не помню, но, кажется, кто-то, помимо меня рассказал об этом фак-
те на собрании. 

Об избиении студентки, по-моему, должен знать ЯЦУНСКИЙ.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель АГЕЕВ: ЗАПУТРЯЕВ 

был начальником отдела после ТОКАРЕВА.
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: Никакого участия в деле ТОРМАНА я не прини-

мал и в тот период находился не в Виннице, а в Жмеринке. Следствие по делу ТОРМАНА 
вели ЯЦУНСКИЙ и ТОКАРЕВ, и только они могли корректировать протокол его допроса.
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Никаких брошюр о шпионаже у меня на столе не было, и прибегать к их помощи при 
корректировке протоколов мне не требовалось.

Свидетель УРЛАНГ Соломон Яковлевич, 1904 г. рождения, член ВКП(б) с 1927 г., опер-
уполномоченный НКВД по Винницкой области, сержант Госбезопасности, несудимый, по 
делу показал:

В УНКВД по Винницкой области я работаю с марта месяца 1938 г. Придя туда, застал 
групповые допросы, заключающиеся в том, что один, максимум два следователя, допра-
шивали сразу группу арестованных 6–10 человек. «Ну, кто дает показания?».

Аресты в то время производились по спискам, поступавшим из РО НКВД. На этих 
списках руководство делало «Ар.-», после чего людей арестовывали и сразу с машины до-
ставляли наверх на групповые допросы.

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРЛАНГ: Вверху была 51 комната, в которой 
сидел РЕДЕР. В эту комнату никого, кроме НАДЕЖДИНА и ШИРИНА, не впускали и от-
туда всегда раздавались крики. Если арестованный не давал показаний, его заводили в эту 
комнату и там допрашивали.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель УРЛАНГ: Поступившие из 
района оперлисты направлялись руководству и после наложения резолюции «Ар.-» пере-
давались для исполнения в отделы. Давались они и ДАНИЛЕЙКО.

Массовыми арестами по украинской контрреволюции руководил ДАНИЛЕЙКО.
На протяжении месяца мне пришлось замещать секретаря 4 отдела. Сидел я тогда 

в комнате рядом с кабинетом ШИРИНА и видел, как к нему доставили на допрос арес-
тованного КОЗИСА. Шума в кабинете не было. И с кабинета ШИРИНА КОЗИСА пове-
ли к РЕДЕРУ. Там начался шум и после того у ШИРИНА КОЗИС стал давать показания.

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРЛАНГ: КОЗИС — бывший председатель 
обл исполкома. По его показаниям было арес товано около 10 видных бывших красных пар-
тизан. Все они осуждены и находятся в ссылке. По фамилии из них помню одного ЗАКА.

Подсудимый ШИРИН пояснил: По показаниям КОЗИСА было арестовано 6 человек. 
Кроме показаний КОЗИСА, на них имелись показания арестованного, с которым работал 
ФУКС, а также показания ЗАКА, арестованного по ориентировке наркомата.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель УРЛАНГ: Кто персо-
нально накладывал резолюции «Ар.-» на оперлистах — не знаю.

Свидетель ШАБУНИН Алексей Васильевич, 1904 г. рождения, член ВКП(б) с 1929 г., 
работал в НКВД с 1930 г., пом[ощник] начальника отделения УНКВД. Ныне следователь 
госпрокуратуры, мл. лейтенант Госбезопасности, не судился, по делу показал: 

В Винницком УНКВД было арестовано около 10 человек — выходцев из Бессарабии. 
Считаю и убежден, что поводом к их аресту послужил ГУБЕРСКИЙ — бродячий старик, 
которого задержали в расположении авиачасти. После доставления в УНКВД ЗАПУТРЯ-
ЕВ дал мне распоряжение допросить этого старика и выяснить кто он. ГУБЕРС КИЙ пока-
зал, что состоял в обществе бессарабцев, и что в Винницу приехал взять справку об этом. 
Назвал фамилию председателя общества КРУЛИКОВСКОГО и ЗАПУТРЯЕВ при казал 
пригласить последнего в УНКВД. Я сделал это, и на следующий день уже был готов про-
токол допроса КРУЛИКОВСКОГО, в котором он признавал, что, прикрываясь общест вом 
бессарабцев, проводил шпионаж в пользу Румынии. Дал ряд фамилий, после чего были 
проведены дополнительные аресты. По показаниям КРУЛИКОВСКОГО прошла и сту-
дентка мединститута РАЙЗМАН, арестованная до того. Делом бессарабцев руководил 
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ЗАПУТРЯЕВ, следствие вел я, БЕРКУТА и МАКСИМЕНКО. Содержась под стражей, 
РАЙЗМАН пыталась покончить жизнь самоубийством, и после этой попытки ЗАПУТ-
РЯЕВ предложил мне немедленно допросить ее по материалам дела. Я сделал это, но она 
все отрицала. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Какого числа я допрашивал 
РАЙЗМАН — я не помню. Но это было в день попытки ее к самоубийству. 

(Оглашен л.д. 173, т. 5 — история болезни РАЙЗМАН).
Кто допрашивал РАЙЗМАН перед ее попыткой самоубийства — я не знаю.
На мой вопрос о причинах попытки к самоубийству РАЙЗМАН только ответила: «Не 

хочу жить». 
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: На РАЙЗМАН имелось доста-

точно материалов от КРУЛИКОВСКОГО, и когда мне позвонили, что она пыталась покон-
чить самоубийством, я действительно послал ШАБУНИНА выяснить причины, побудив-
шие ее к этому. До попытки РАЙЗМАН к самоубийству я ее не допрашивал и допрос начал 
только после выхода ее из тюремной больницы.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Меня ЗАПУТРЯЕВ послал до-
просить РАЙЗМАН по делу, а не для выяснения причин попытки к самоубийству, и я по 
своей инициативе задал ей вопрос, почему вешалась, на что она мне ответила: «Не хочу 
жить».

ЗАПУТРЯЕВ говорит, что не допрашивал РАЙЗМАН до ее попытки к само убийству, 
но в тот момент, как он послал меня допрашивать РАЙЗМАН, в деле уже имелся протокол 
ее допроса ЗАПУТРЯЕВЫМ.

(Оглашен л.д. 172, т. 5. — история болезни РАЙЗМАН).
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: РАЙЗМАН осуждена тройкой 

к ВМН, как румынская шпионка.
Свидетель АГЕЕВ: Хочу заявить, что я ошибочно назвал РЕЙД-ДАХНОВСКОЙ 

арес тованную из кабинета ЗАПУТРЯЕВА женщину, в действительности ее фамилия 
РАЙЗМАН, о которой сейчас рассказывал ШАБУНИН.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: На допросе КРУЛИКОВСКОГО 
на названных им лиц материалов не имелось, и лишь после показаний КРУЛИКОВСКОГО 
ЗАПУТРЯЕВ стал интересоваться — есть ли в УНКВД материалы на них. После же завел 
агентурную разработку, а до того ее не было.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Агразработки я не заводил 
и о ней слышу впервые.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Приме-
нялись ли физические методы к арестованным бессарабцам — не знаю. Аресты эти были 
произведены после допроса ЗАПУТРЯЕВЫМ КРУЛИКОВСКОГО.

Факты по показаниям арестованных бессарабцев проверены не были, и потому гово-
рить, что они соответствуют действительности, не могу. По меньшей мере, в них можно 
сомневаться.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: ШАБУНИН сам же производил допросы по делу 
бессарабцев. Как же он может сейчас говорить, что не верит в показания по делу.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: В показаниях, собранных лич-
но мною, я не сомневаюсь. Кроме старика ГУБЕРС КОГО, я допрашивал еще несколько че-
ловек по этому делу, им даны очные ставки и они все признали. Но тут я должен сказать 
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суду, что, как мне известно со слов сотрудника БОТЬ, в тот период в камерах проводилась 
обработка арестованных на дачу показаний «отсидишь год и выйдешь».

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: Относительно дела бессарабцев ШАБУНИН гово-
рит неправильно. ГУБЕРС КИЙ был допрошен ШАБУНИНЫМ и МАКСИМЕНКО 7 июня 
1938 г. и дал им показания, что завербован КРУЛИКОВСКИМ и что общество бессараб-
цев проводит шпионскую работу. После того вызвали КРУЛИКОВСКОГО, тот дал заяв-
ление, подтверждавшее показания ГУБЕРСКОГО и лишь после этого я стал допрашивать 
КРУЛИКОВСКОГО. 

РАЙЗМАН уличалась в принадлежности к контрреволюционной шпионской органи-
зации КРУЛИКОВСКИМ, МИРОНОВЫМ и ЯКОВЛЕВЫМ.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: По-моему, ГУБЕРСКОГО 
я не допрашивал, а только присутствовал при допросе. ГУБЕРСКИЙ показал, что состоял 
членом общества бессарабцев, которое производило работу по отторжению Бессарабии 
от Румынии.

Пригласить КРУЛИКОВСКОГО в УНКВД меня позвал ШАБУНИН, сказав, что это 
предложил ему ЗАПУТРЯЕВ. КРУЛИКОВСКОГО в отдел к ЗАПУТРЯЕВУ мы привели, 
не имея у себя ордера на арест.

Никаких материалов на бессарабцев в УНКВД не было, т.к. я сам разыскивал их, но 
нашел только один список. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: На допросе показания о шпионс-
кой работе бессарабцев ГУБЕРСКИЙ мне не давал.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: Я также не помню, чтобы 
ГУБЕРСКИЙ давал такие показания.

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: Дело бессарабцев возникло по показаниям ГУБЕРС-
КОГО, который рассказывал на допросе о подрывной работе общества. Потом ко мне при-
водили КРУЛИКОВСКОГО, и тот показания ГУБЕРСКОГО в этой части подтвердил. Дело 
это у нас считалось бесспорным.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: При первом допросе ГУ-
БЕРСКОГО ШАБУНИНЫМ я не присутствовал и до дачи КРУЛИКОВСКИМ признания 
о принадлежности к контрреволюционной организации таких показаний от ГУБЕРСКО-
ГО не получал.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Показания о принадлежности 
к контрреволюционной организации первый дал не ГУБЕРСКИЙ, а КРУЛИКОВСКИЙ. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: КРУЛИКОВСКИЙ был арес-
тован после ГУБЕРСКОГО, но, как видно из имеющегося в деле постановления, датиро-
ванного 04. 06.[1938 г.] и подписанного ТОКАРЕВЫМ и МАКСИМЕНКО, он намечался 
к арес ту до ГУБЕРСКОГО.

Указания задержать КРУЛИКОВСКОГО дал не я, а ТОКАРЕВ.
По ходатайству свидетеля АГЕЕВА, последний с согласия подсудимых от дальнейшего 

присутствия в зале суда освобожден.
ВТ определил: Истребовать для обозрения архивно-следственные дела по обвинению 

МИЛЬШТЕЙНА, ВАШИРОВСКОГО и др. (дело чехов), КРУЛИКОВСКОГО, РАЙЗМАН 
и др. (дело бессарабцев).

В 22.10 объявлен перерыв судебного заседания.
В 22.30 судебное заседание продолжается.
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Свидетель ДАНИЛЕЙКО Григорий Петрович, 1901 г. рождения, член партии с 1932 г., 
в органах НКВД работал с 1920 по 1939 г., последняя должность — начальник отделения 
УНКВД, ст. лейтенант Госбезопасности, ныне управляющий мукомольного треста, несу-
дим, по делу показал:

По прибытию в Винницу КОРАБЛЕВ созвал оперсовещание и на нем дал установку 
о развороте работы. Потом вызвал отдельных работников, в том числе и меня, и указывал, 
что дела у нас проходят медленно. В объяснение причины я сказал ему, что у нас не хва-
тает комнат для допросов арестованных, и в связи с этим КОРАБ ЛЕВ предложил, чтобы 
в одной комнате работали несколько следователей, каждый со своим арестованным. При 
таком положении случалось, что в комнате скоплялось по 7–8 арестованных, так как в слу-
чае временного ухода следователь из соседнего кабинета также приводил своего аресто-
ванного. Такой одновременный допрос нескольких арестованных является, конечно, нару-
шением УПК.

Практиковались и другие нарушения, как, например, аресты по оперлистам. Послед-
ние поступали без каких-либо дополнительных материалов, и потому не было видно, на 
основании каких данных они составлены. По получении таких оперлис тов заместитель или 
помощник начальника УНКВД делали отметки, кто подлежит аресту, и потом КОРАБЛЕВ 
утверждал. Впоследствии многие из арестованных по оперлистам были освобождены.

Был у нас арестованный латыш, фамилии его не помню. Материалы на него были со-
вершенно недостаточны, поэтому я написал постановление об освобождении и дал КОРАБ-
ЛЕВУ. Тот продержал несколько дней, а потом вызвал меня и сказал: «Дело отдам другому 
работнику, получит показания, так тогда Вас расстреляем». Пришлось дело взять обратно.

О ЗАПУТРЯЕВЕ ничего не могу сказать, так как по работе с ним не сталкивался.
С ШИРИНЫМ взаимоотношения у меня были неважные, и к тому имело отношение 

следующее. Одному следователю арестованный — бывший эсер, дал без понуждения чис-
тосердечные признания. Узнав об этом, ШИРИН забрал к себе как протокол допроса, так 
и арестованного и заявил, что с этим арестованным будет работать сам. Так как следова-
тель является молодым работником и с таким делом не справится. По этому поводу я вы-
сказался, что такие действия притупляют интуицию молодняка и так может поступить 
только представитель вражеского руководства. ШИРИН обиделся: «Я прислан УСПЕН-
СКИМ, а не врагом», и побежал жаловаться КОРАБЛЕВУ. Тот сделал мне замечание, и по-
том вопрос об оскорблении мною ШИРИНА разбирался на партсобрании. В результате 
ШИРИН относился ко мне с недоверием. И хотя я был подчинен ему, но больше руково-
дил мною НАДЕЖДИН. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: В то время групповые допросы 
я не считал незаконными.

Дело ПАВЛЮКА вел я. ПАВЛЮК — бывший эсер, офицер царской и петлюровской 
армий, был болен язвой желудка и катаром кишок. На допросе он дал мне собственноруч-
ные показания об антисоветской работе, но протокола тогда я не писал. Спустя два дня 
вызвал его снова, но мне ответили, что он умер. И по этому поводу меня вызывал КО-
РАБ ЛЕВ. Я заявил КОРАБЛЕВУ, что нужно произвести вскрытие, настаивал на этом, но 
КОРАБЛЕВ резко меня обрезал. Я не допускаю, чтобы ПАВЛЮКА допрашивал кто-либо, 
кроме меня, я же к нему физического воздейст вия не применял. 

При рассмотрении дел на Тройке случалось, что КОРАБЛЕВ в отношении того или 
иного обвиняемого говорил, что он не все дал, однако, решение о ВМН все же выносилось, 
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но потом этого осужденного продолжали допрашивать. Для допроса таких осужденных 
и приостановления приведения приговора в исполнение над ними нужно было писать спе-
циальные рапорта. Это являлось не исключением, а сис темой, и лично мне было предло-
жено допросить около 10 таких осужденных. 

В ряде случаев я этих распоряжений не выполнял, доследования не производил, так 
как был занят другими арестованными. 

КОЗИС — бывший председатель облисполкома. С ним работали ШИРИН и РЕДЕР, 
а я отношения к нему не имел и при допросах не присутствовал. РЕДЕР работал в моем от-
делении, но по ряду дел отчитывался не мне, а ШИРИНУ.

Относительно бывших красных партизан из Киева была специальная директива.
Аресты бывших красных партизан производились как по оперлистам, так и по пока-

заниям. Лично я показания о бывших красных партизанах от арестованных не получал. 
На аресты по оперативным листам составлялись справки, утверждавшиеся начальни-

ком УНКВД и прокурором. Чем подкреплялись данные, изложенные в оперлистах, нам не 
известно. 

(Оглашен оперлист, л.д. 146, прил. 1).
Протоколы допросов по моему отделению редактировались мною, но делалось это не 

в сторону сгущения. Бывало, например, что арестованный давал показания на 50 человек. 
Ясно, что это был оговор и потому я говорил следователю, что такие показания — абсурд, 
и предлагал ему установить правду. Другой арестованный заявлял, что завербован ХВЫ-
ЛЕЙ, тогда как тот никакого общения с ним иметь не мог. 

Лично я физического воздействия к арестованным не применял. Как-то разговаривал 
с одним арестованным, но он отказался дать показания и заявил: «До Вас со мной не так 
поговорили и то не дал признания». Об этом я сказал ЗАПУТРЯЕВУ, на что он мне отве-
тил — не помню.

ВОЛЫНЕЦ — артист. Физические меры к нему не применялись и помимо меня его 
никто не допрашивал. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Была арестована группа работ-
ников театра, в том числе и ВОЛЫНЕЦ. Дело это вел ДАНИЛЕЙКО, и как к ВОЛЫНЦУ, 
так и к другим арестованным артистам применялись меры физического воздействия. Го-
ворю так потому, что моя комната была рядом, и я слышал крики допрашиваемых. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Арестованного КОЖУШКО 
я помню. Он работал главным инженером сахаротреста, в партии состоял, насколько при-
поминаю, с 1930 г.

(ВТ удостоверил, что бывший арестованный КОЖУШКО 
являлся членом ВКП(б) с 1917 г.).

Я и сейчас убежден, что КОЖУШКО немецкий шпион. Допрашивали его вежливо. 
(Оглашены показания КОЖУШКО, л.д. 248, т. 4).

Действительно, КОЖУШКО был предан суду не по обвинению в немецком шпиона-
же, но на следствии вопросы в этой плоскости ему ставились.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: В 1938 г. я как-то зашел к ДА-
НИЛЕЙКО. У него в тот момент сидел ВОЛЫНЕЦ в изорванной рубахе, со сплошными 
кровоподтеками на теле. ДАНИЛЕЙКО тогда сказал мне: «Вот сволочь, офицер. Теперь 
будет давать показания».

Свидетель ДАНИЛЕЙКО: Я отрицаю. Не было этого.
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На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: У ДАНИЛЕЙКО было дело 
по обвинению латыша ТРЕКТОРА. Все сроки содержания этого арестованного под стра-
жей прошли, о чем я несколько раз напоминал ДАНИЛЕЙКО, но тот продолжал держать 
ТРЕКТОРА арестованным и ничего не предпринимал. Тогда я доложил КОРАБЛЕВУ, что-
бы дело ДАНИЛЕЙКО доложил ему. Было ли это сделано или нет — не знаю. Происходи-
ло это в августе или сентяб ре 1938 г. перед последней Тройкой, которая потом и осудила 
ТРЕКТОРА на 5 лет.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: ТРЕКТОР — это тот латыш, 
против освобождения которого, как я здесь говорил, возражал КОРАБЛЕВ.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: У КОРАБЛЕВА было совеща-
ние и на нем говорилось о смерти арестованного ПАВЛЮКА от побоев. ДАНИЛЕЙКО 
присутствовал на совещании, но вскрытия трупа ПАВЛЮКА не требовал. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Это совещание уже происхо-
дило после моего разговора с КОРАБЛЕВЫМ о ПАВЛЮКЕ.

Арестованного ГОНЧАРУКА я не помню.
(Оглашен л.д. 168, т. 5 — список умерших заключенных, 

по которому ГОНЧАРУК значится подследственным ДАНИЛЕЙКО).
Из моих подследственных умер только один ПАВЛЮК, а о ГОНЧАРУКЕ меня на 

предварительном следствии даже не допрашивали.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель СМИРНОВ: Будучи 

в Жмеринской оперследгруппе, ЗАПУТРЯЕВ участия в арестах ОДТО не принимал.
По ходатайству свидетелей СМИРНОВА, ВОЛОШИНА и СОЙФЕРА последние с со-

гласия подсудимых от дальнейшего присутствия в зале суда освободили.
На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Установ-

ку, чтобы несколько следователей проводили одновременно и в одной комнате допрос, 
каждый своего арестованного, КОРАБЛЕВ давал не только мне лично, но и на оперсове-
щании.

На заседаниях Тройки КОРАБЛЕВ, случалось, спрашивал: «А вы уверены, что обви-
няемый все сказал?». Я отвечал утвердительно, но он в присутствии всех членов Тройки 
говорил: «Нужно еще с этим арестованным поработать». Говорилось это не после вынесе-
ния Тройкой решения, а в процессе доклада дела. Решение об осуждении таких арестован-
ных все же выносилось. Фамилии этих осужденных не помню, как не помню, кто из про-
куроров участвовал тогда в заседании.

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: Указаний работать с осужденными после вынесе-
ния в их отношении решения о ВМН я на заседаниях Тройки не давал. Вообще, в ряде слу-
чаев санкции на допрос осужденных мною, как я уже говорил, давались, но это было по-
сле заседаний Тройки и по специальным рапортам оперативных отделов.

Категорически отрицаю также показания ДАНИЛЕЙКО по части дела ТРЕКТОРА 
и заявление ПЕРЕПЕЛЯКА не соответствует моим показаниям.

Никакого расследования причин смерти ПАВЛЮКА, вскрытия его трупа ДАНИ-
ЛЕЙКО не требовал. Наоборот, на оперативном собрании я демонстрировал этот случай, 
и говорил, что по медакту можно предполагать, что ПАВЛЮКУ были нанесены побои, но 
ДАНИЛЕЙКО это отрицал.

Случай с ШИРИНЫМ, когда ДАНИЛЕЙКО назвал его представителем старого вра-
жеского руководства, имел место.
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На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Не было ни 
одного случая, чтобы ШИРИН обращал мое внимание на необоснованность ареста. 

Непосредственная моя связь, как начальника отделения, с КОРАБЛЕВЫМ заключа-
лась в докладе ему оперативных дел. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Интересовался ли у меня 
КОРАБЛЕВ делом КОЖУШКО и докладывал ли я ему это дело — не помню. 

По телефону КОРАБЛЕВ спрашивал, что и как дали арестованные по показаниям 
КОЗИСА.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Кто являлся 
начальником отдела, когда КОРАБЛЕВ заявил мне, что дела у нас проходят медленно — не 
помню. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Не помню, 
но допускаю, что в процессе работы мог непосредственно обращаться к ДАНИЛЕЙКО за 
той или иной справкой по отдельным делам.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Смерть 
ПАВЛЮКА произошла в бытность начальником отдела НАДЕЖДИНА, а не ШИРИНА.

Оперативные листы составлялись на основании резолюций руководства на оперли-
стах, поступавших из РО НКВД.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Перепечатка оперлистов с рай-
отделений производилась машинисткой дословно, и добавления при этом не допускались.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Неправда. Как я установил, уже на 
следствии ДАНИЛЕЙКО допустил в одном случае в оперлисте приписку. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Для вклю-
чения в оперлист того или иного лица требовалось наличие на него агентурных материа-
лов или показаний.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Твердо не 
помню, но считаю, что эти материалы требовались. 

(Председательствующий огласил л.д. 2566, приложение № 12, порядковый № 19).
На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Из 3-го отде-

ла в 4-ый действительно была передана группа по линии «ПОВ». С момента передачи этих 
арестованных руководство следствием по их делам также было возложено на 4-ый отдел. 

Подсудимый ШИРИН пояснил: Хотя эти арестованные и допрашивались в 4-м отде-
ле, но следствием по их делам руководил 3-й отдел и даже включал их в свою отчетность. 

Никакого отношения к приостановлению приведения приговоров в исполнение я ни-
когда не имел. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Мне никто 
не указывал, что мы самочинно применяем физические меры воздействия и таких случа-
ев применения физического воздействия у меня в отделении не было. 

Подсудимый ШИРИН пояснял: Неправда. Однажды мне стало известно об избиении 
арестованного следователем ГУНЯ, и я доложил об этом НАДЕЖДИНУ. Тот вызвал 
ДАНИЛЕЙКО и преду предил его против самочинного применения физического воздейс-
твия к арестованным.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Относи-
тельно «молодой генерации» могу сказать следующее. У меня был только один арестован-
ный МЕФЕДОВСКИЙ, и в то время дело об этой организации еще существовало. Зароди-
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лось оно в 4-м отделе после того, как туда забрали от меня МЕФЕДОВСКОГО и произве-
ли дополнительные аресты. ШИРИН даже упрекал меня, что я якобы хотел скрыть эту ор-
ганизацию.

Подсудимый ШИРИН пояснил: Неправда, заложение этой организации сфальсифици-
ровали ДАНИЛЕЙКО и ГЛУЩЕНКО, и об этом говорилось на партсобрании.

(Оглашен л.д. 259–260, т. 5 — протокол партсобрания).
На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Справка на арест по материа-

лам спецотделов составлялась не у меня, а в 3-м отделе у ТОКАРЕВА. Начальником 3-го 
отдела после ТОКАРЕВА был ЗАПУТРЯЕВ. 

В 0.1. объявлен перерыв судебного заседания.
28.04.1941 г. в 11.30 судебное заседание продолжается.

Свидетель БЕРКУТА Артем Павлович, член ВКП(б) с 1939 г., лейтенант Госбезопас-
ности, в органах НКВД работал с 1933 г., ныне работает в облпотребсоюзе, несудим, по 
делу показал:

Относительно ШИРИНА и КОРАБЛЕВА ничего не могу сказать, а о ЗАПУТРЯЕВЕ 
мне известно следующее. Я вел следствие по делу КАЛИНЫ и на 2-й день стал давать по-
казания по контрреволюционному троцкистскому формированию. Его показания я понес 
ЗАПУТРЯЕВУ и тот дал указание допрашивать КАЛИНУ шире, в свете агматериалов 
о связи его с японской разведкой. Это обвинение КАЛИНА сначала отрицал, но потом дал 
обширные показания. Я составил протокол допроса, но ЗАПУТРЯЕВ сказал, что он не го-
дится и забрал его у меня. Потом этот протокол был откорректирован и его перепечатали, 
доставив в конце «допросили КОРАБЛЕВ, ЗАПУТРЯЕВ, БЕРКУТА». Назвать отпечатан-
ный протокол сфабрикованным не могу, однако, в нем оказались моменты, которые КА-
ЛИНА совершенно не затрагивал. Этот протокол КАЛИНА сначала отказывался подпи-
сать, но потом все же подписал. По его показаниям арестовали 5 студентов.

Аналогично получилось и с протоколом допроса ЩЕЛИНСКОГО, который стал да-
вать показания после того, как ему предъявили показания КАЛИНЫ. Протокол его допро-
са с такой же «корректировкой» составил ЗАПУТРЯЕВ.

Примеры «корректировки» ЗАПУТРЯЕВА: «КАЛИНА писал, что получил от дяди 
из Манчжурии 50 руб., а ЗАПУТРЯЕВ указал значительно большую сумму. В показаниях 
КАЛИНЫ говорилось о факте случайного самоотравления одной студентки, а после кор-
ректировки получалось, что студентка умышленно отравлена КАЛИНОЙ, для испытания 
действия бактерий».

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: КАЛИНА обвинялся в связях с япон-
ской и германской разведкой и присылаемые ему деньги получал как бы за шпионскую 
связь. Мы сделали запросы по всем местам, на какие он ссылался, и вначале получили те-
леграммы об аресте проходящих по показаниям КАЛИНЫ лиц, но потом поступили про-
токолы допросов этих лиц с отрицанием показаний КАЛИНЫ, и нам сообщили, что они 
освобождены. КАЛИНА на своих показаниях стоял твердо, все арестованные по его пока-
заниям от них отказались, поэтому корректировка ЗАПУТРЯЕВЫМ протоколов допросов 
послужила КАЛИНЕ козырем, чтобы на суде указывать на противоречие в них. При рас-
смотрении судом этого дела 2-е обвиняемых были приговорены к расстрелу, а 2-е других 
к лишению свободы, но Верховный Суд приговор отменил, и они были освобождены. 

Один протокол допроса КАЛИНЫ ЗАПУТРЯЕВЫМ был дан КОРАБЛЕВУ и тот со 
своей стороны внес в него изменения.
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КАЛИНА дал показания о том, что подготавливал микробиологическую диверсию 
путем отравления воды в пределах Винницы. Были произведены обыски, но они результа-
тов не дали, по этому же делу допрашивали врачей с целью получения заключения, мож-
но ли при наличии имевшейся аппаратуры вырастить указанные КАЛИНОЙ микробы. За-
ключение врачей не помню, но в итоге дело мне показалось нереальным.

В ноябре — декабре 1938 г. у нас было партийное собрание, на котором КОРАБ ЛЕВ 
делал доклад в связи с постановлением ЦК и СНК от 17.11.1938 г. В своем выступлении 
КОРАБЛЕВ говорил об искривлениях, допущенных где-то, а о наших не касался. Не гово-
рилось и о групповых допросах. На этом собрании я выступил с критикой ЗАПУТРЯЕВА 
по части корректировки им протоколов допросов арес тованных, но КОРАБЛЕВ с мес та 
меня обрезал и потому я не развернул свое выступ ление, а потом за то, что 1 арестован-
ный в течении 24 часов не был допрошен в связи с праздниками мне КОРАБЛЕВ дал 3-е 
суток ареста.

На собрании выступал также ДАНИЛЕЙКО и его там обвинили в отсутствии само-
критики.

(Оглашен л.д. 199 об, т. 8).
ВТ удостоверил, что на этом партсобрании ДАНИЛЕЙКО был взят под защиту 

КОРАБЛЕВЫМ (л.д. 203 об., т. 8).
На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Арестованную студентку медин-

ститута РАЙЗМАН я помню. Она являлась перебежчицей из Бессарабии, а по директиве 
из центра все перебежчики подлежали аресту, независимо от наличия на них материалов. 
Мне на допросах никаких показаний о связи с иностранной разведкой она не дала и в под-
тверждение своей невиновности приводила факты о положительных связях, как комму-
нистке. Перепроверки ее положительных показаний я не производил, т.к. уехал на курорт, 
дело передал ЗАПУТРЯЕВУ и больше его не вел.

(Свидетелю предъявлено архивно-следственное дело по обвинению РАЙЗМАН и др.).
Протокол допроса от 28 июня написан мною, последующие протоколы не мои.
На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Я был арес-

тован КОРАБЛЕВЫМ, сидел 2-е суток и больше аресту не подвергался.
Подсудимый КОРАБЛЕВ: Собрание, на котором выступал БЕРКУТА, происходило 

26 декабря, а арестовали его в ноябре. Как БЕРКУТА может увязывать его арест с выступ-
лением на этом собрании.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Да, я ошибся, мой арест был до вы-
ступлении на собрании. Своей ссылкой на арест я имел в виду сказать, что если до того 
КОРАБЛЕВ посадил меня на трое суток, то за критику мог посадить тоже, и потому я там 
не развернул свое выступление.

По ходатайству подсудимого КОРАБЛЕВА оглашено его выступление на партсобра-
нии (л.д. 203, т. 8).

Подсудимый КОРАБЛЕВ: БЕРКУТА на собрании не обвинял ЗАПУТРЯЕВА в фаль-
сификации протоколов допроса. 

(Оглашено выступление БЕРКУТЫ на партсобрании, л.д. 192, т. 8).
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель БЕРКУТА: РАЙЗМАН 

была арестована 14 апреля 1938 г., в момент моего отъезда на курорт начальником 
моего отдела был ТОКАРЕВ, а ЗАПУТРЯЕВ являлся его замес тителем. 
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Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Как же я мог принять дело РАЙЗМАН и давать по делу 
какие-либо распоряжения, если не являлся начальником отдела. Арестована же она была 
вообще до моего приезда в Винницу.

(ВТ удостоверил, что арест РАЙЗМАН был произведен до приезда 
в Винницу подсудимого ЗАПУТРЯЕВА и что протокол ее допроса 

на л.д. 262 без даты составлен ШАБУНИНЫМ).
На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: По возвращении из отпуска я до-

просил РАЙЗМАН после попытки ее к само убийству. 
На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Я допрашивал РАЙЗМАН на 

второй день после ее попытки к самоубийству.
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: Честно заявляю, что до ареста КРУЛИКОВСКОГО 

я даже не знал о РАЙЗМАН и допрашивать ее начал лишь 8 июля. 
На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Точно помню, что когда по зада-

нию ЗАПУТРЯЕВА я приехал в тюрьму допросить РАЙЗМАН, в ее деле был протокол 
допроса ЗАПУТРЯЕВЫМ. 

(Свидетелю предъявлено дело по обвинению РАЙЗМАН).
Сейчас этого протокола в деле нет.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: По получении сообщения 

о попытке РАЙЗМАН к самоубийству я мог (если это сообщение было получено не ТО-
КАРЕВЫМ) дать задание поехать выяснить в чем дело, т.к. арестованная числилась за 3-м 
отделом. 

Свидетель ШАБУНИН: (Реплика) Вы же возглавляли следствие по этому делу, зачем 
же вмешивать сюда ТОКАРЕВА. Вы дали мне задание поехать допросить РАЙЗМАН не 
о причинах попытки к самоубийству, а по материалам дела и Вы же нажимали, чтобы ско-
рее кончить это дело. И если бы я тогда привез акт о состоянии здоровья РАЙЗМАН, а не 
протокол допроса по делу, то сам бы оказался в ее положении.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Я заверяю суд, что о существовании РАЙЗМАН узнал 
лишь после ареста ГУБЕРСКОГО и КРУЛИКОВСКОГО, когда ТОКАРЕВ предложил ве-
сти их дело.

ВТ удостоверил, что ГУБЕРСКИЙ дал показания о КРУЛИКОВСКОМ 8 июля, а арест 
КРУЛИКОВСКОГО оформлен 11 июня.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: К аресту КРУЛИКОВСКОГО 
я отношения не имел и ко мне он попал после ареста.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: КРУЛИКОВСКИЙ был приве-
ден нам из квартиры в кабинет начальника отдела ТОКАРЕВА. Там сидел и ЗАПУТРЯЕВ, 
и, по-моему, он же стал его сразу допрашивать.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: КРУЛИКОВСКИЙ сразу был заведен к ТОКАРЕВУ, а ко 
мне попал лишь на следующий день уже с собственноручными показаниями о том, что яв-
ляется шпионом. И только после этого я стал вести допрос по делу.

Кто избивал РАЙЗМАН, мне не известно.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель БЕРКУТА: ЗАПУТРЯЕВ 

потребовал создания по показаниям КАЛИНЫ экспертизы для установления, возможно 
ли выращивание в тех условиях названных КАЛИНОЙ микробов.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ объяснил: КАЛИНА был арестован по агентурному делу 
по обвинению в японском шпионаже. Дядя его был расстрелян в Москве. КАЛИНА дал 
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БЕРКУТЕ показания, что принял поручение подготовить диверсионный акт, но эта часть 
показаний сводилась к общим фразам. Поэтому я сам вызвал КАЛИНУ, по согласованию 
с ним уточнил общие места и после этого КАЛИНА подписал протокол.

Дело КАЛИНЫ велось после постановления ЦК и СНК от 17.11.1938 г. и готовилось 
в гласный суд. Как же в таком случае можно было фальсифицировать дело? Я утверждаю, 
что допросы по делу проводились в нормальных условиях. Для проверки показаний 
КАЛИНЫ я дал задание проверить его связь с ФЕДОРОВЫМ, который, по показаниям 
КАЛИНЫ, должен был с началом войны пустить микробы в водопровод. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Копию протокола допроса ФЕДО-
РОВА я добыл, ФЕДОРОВ о связи с КАЛИНОЙ ничего не показывал.

Откорректированный ЗАПУТРЯЕВЫМ протокол допроса КАЛИНЫ не являлся 
в полном смысле фиктивным, но в него были включены места, о которых КАЛИНА ниче-
го не говорил. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель БЕРКУТА: КАЛИНУ 
ЗАПУТРЯЕВ к себе вызывал.

От корректировки ЗАПУТРЯЕВЫМ протоколов допроса КАЛИНЫ сущность обви-
нения не менялась, но количество фактов преступлений увеличилось.

Когда КАЛИНА отказался подписать откорректированный протокол, я доложил об 
этом ЗАПУТРЯЕВУ. Тот предложил сказать КАЛИНЕ, что ясность будет внесена в про-
цессе следствия и КАЛИНА подписал. Но потом в моем присутствии сам заявил ЗАПУТ-
РЯЕВУ о неточности в протоколе.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Приказ, отмечавший хорошую 
работу ЗАПУТРЯЕВА или его опергруппы в Жмеринке, по-моему, имелся.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Уточняя протокол допроса 
КАЛИНЫ, я лично беседовал с арестованным и показания записывал с его слов. Не дал 
сразу подписать по той причине, что протокол нужно было перепечатать. По отпечатыва-
нию протокол на подпись КАЛИНЕ дал не я, а БЕРКУТА. Этим ничего отвести от себя не 
стремился, т.к. являлся начальником и все равно отвечаю за все дело.

Я был твердо убежден, что РАЙЗМАН шпионка. Насколько помню, по ее показаниям 
мы посылали запросы в Москву, но получили ли ответ — не помню.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Мне неизвестно, чтобы по делу 
РАЙЗМАН делались запросы.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Я также об этом ничего не знаю.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Сейчас уже не могу утверж-

дать, что РАЙЗМАН являлась шпионкой, как не могу говорить и обратного.
В 13.35 объявлен перерыв судебного заседания.

В 13.45 судебное заседание продолжается.
Секретарь доложил о прибытии свидетеля ТЕРНИВСКОГО.

Председательствующий удостоверился в самоличности прибывшего свидетеля 
и предупредил его об ответственности за дачу суду ложных показаний, после чего свиде-
тель был удален в свидетельскую комнату.

Свидетель ФУКС Нафтул Ихелевич, 1909 г. рождения, происходит из кус тарей, кан-
дидат в члены ВКП(б), в Винницком УНКВД работал с января 1937 г. по 09.08. 1938 г. 
в должности оперуполномоченного, с 09.08. 1938 г. содержался под стражей по обвинению 
в принадлежности к молодежно-троцкистской организации, освобожден в январе 1939 г. 
с прекращением дела, показал:
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В органы НКВД я прибыл по мобилизации и попал в 4-й отдел к НАДЕЖДИНУ, а по-
том к ШИРИНУ. Сразу же по приезду в Винницу ШИРИН начал «укреплять» органы, го-
ворил, что мало признаний, ходил по кабинетам и личным примером показывал как нужно 
получать показания. Вместе с ним эти дела творил и РЕДЕР. 9 августа 1938 г. мне сказали, 
что я увольняюсь из органов за сокрытие прошлого и потом объявили об аресте. Повели к 
РЕДЕРУ. Туда вошли ПРИШИВЦЫН с ШИРИНЫМ и последний предложил мне дать раз-
ворот молодежной организации. На мои слова, что я ни в чем не повинен, ШИРИН сказал: 
«Подумайте в камере и сами дайте «выходной» протокол для направления Наркомату. Ве-
чером меня вызвали к ШИРИНУ, и здесь я получил первую пощечину. Затем ШИРИН дал 
очную ставку с бывшим секретарем райкома, но показания того я отрицал. В связи с этим, 
секретаря райкома вывели и ШИРИН стал расправляться со мной. Потом завели к РЕДЕРУ 
и там оба всю ночь избивали меня палкой, заставляя при этом стоять. Однако ничего не до-
бились и спустили в камеру. После этого меня еще несколько раз вызывали и в каждый вы-
зов предъявляли новое обвинение, в том числе в принадлежности к сионистам и др., и каж-
дый раз я получал «новую процедуру».

На вопросы суда [отвечает] свидетель ФУКС: У нас в УКНВД имело место избиение 
арестованных, составление «липовых» протоколов, и не знать об этом КОРАБЛЕВ не мог. 

Как-то по приезде из Киева КОРАБЛЕВ говорил о вскрытии фактов извращения соц-
законности в Киргизии и предложил прекратить это у нас. Если арестованный не давал 
показаний, обращались к ШИРИНУ, и тот разрешал применение физичес кого воздейст-
вия, а часто ШИРИН заходил сам, лично начинал избивать арестованного. Вот таким пу-
тем и получали показания.

Помню, особенно сильно был избит ШИРИНЫМ один из «бундовцев» — преподава-
тель. Лично к следствию по делу «бундовцев» отношение имел непродолжительное вре-
мя, и в основном это дело вели ШИРИН и мой непосредственный начальник — начальник 
1-го отделения МАЙСТРУК. ШИРИН часто ругал МАЙСТРУКА за то, что у него нет по-
казаний от «бундовцев», в связи с чем МАЙСТРУК собрал однажды все отделение к ШИ-
РИНУ и там решили вызвать всех обвиняемых на вечер и добиться от них показаний. Так 
и сделали, но признание получили не от всех. 

К «бундовцам» применяли избиения. В тот вечер, когда допрашивались все «бундов-
цы», у меня на допросе был КОГАН. Я также применил к нему физическое воздействие, 
но не сильно. 

(Оглашен л.д. 93, т. 3 — показания КОГАНА).
Физическое воздействие к КОГАНУ я применял не из желания выслужиться перед 

МАЙСТРУКОМ, а потому что ничего не мог поделать, т.к. он и ШИРИН требовали это от 
меня. На допросе у меня КОГАН был только раз.

Дело ПЛАТИНСКОГО я не вел, т.к. он был арестован с первой группой «бундовцев». 
Кроме всего, ШИРИН должен отвечать еще и за то, что не только сам извращал соц-

законность, но и нас, молодых работников, направлял по неправильному пути. 
На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ФУКС: О вскрытых из-

вращениях соцзаконности в Киргизии КОРАБЛЕВ на совещании информировал в порядке 
предупреждения против такого положения у нас. Об извращениях в Винницком УНКВД 
он тогда не говорил. 

Подсудимый ШИРИН пояснил: Плохих личных отношений у меня с ФУКСОМ не 
было, однако, в его показаниях много преувеличено, а многое вообще неправда.
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На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ФУКС: У нас были арес-
тованные работники обкома комсомола, где я тоже работал до НКВД. Очевидно, поэтому 
ПРИШИВЦЫН и ШИРИН решили, что я также замешан в это дело, почему и арестова-
ли меня. Сразу после объявления мне об аресте я был отведен к РЕДЕРУ, куда потом за-
шел и ШИРИН. 

Подсудимый ШИРИН пояснил: В то время начальником отдела был ПРИШИВЦЫН, 
и однажды он сказал мне, что у РЕДЕРА есть показания ФУКСА. Однако арест ФУКСА 
был произведен без моего ведома, неожиданно, хотя и я был уверен, что его в конце кон-
цов арестуют. Допрашивал ФУКСА РЕДЕР, а я даже туда не заходил. Спустя несколько 
дней ПРИШИВЦЫН передал мне имевшиеся на ФУКСА показания и предложил дать ему 
очную ставку. Потом в связи с отказом ФУКСА от признаний ПРИШИВЦЫН мне сказал, 
что имеется санкция КОРАБЛЕВА на применение к ФУКСУ мер физического воздейст-
вия. Били ФУКСА ПРИШИВЦЫН и РЕДЕР, а я даже не притрагивался, и в своих показа-
ниях он сам заявил, что я не избивал его, а только уговаривал дать показания.

Председательствующий огласил показания ФУКСА, л.д. 53, т. 3. 
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: ФУКСА в день его ареста я не до-

прашивал, какое-либо участие в его избиении отрицаю.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ФУКС: Очная ставка мне была дана не спустя 

несколько дней после ареста, а 09.08.1938 г. 
ШИРИН, когда меня избивал ПРИШИВЦЫН и РЕДЕР, действительно участия в этом 

не принимал, а только присутствовал. Было это спустя несколько дней после ареста, ког-
да меня вызвали к ПРИШИВЦЫНУ, но в день ареста после очной ставки ШИРИН избивал 
меня совместно с РЕДЕРОМ. 

(Оглашен л.д. 55, т. 2 — показания ФУКСА).
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Показания ФУКСА — неправда. 

Его я не бил, не бил его при мне и ПРИШИВЦЫН, а только один РЕДЕР. 
На вопросы подсудимого ШИРИНИ [отвечает] свидетель ФУКС: Следователем по 

делу «бундовцев» был ГЛУССКИЙ, но ШИРИН принимал участие в сильном избиении 
одного из обвиняемых по этому делу.

Подсудимый ШИРИН: Я имел отношение только к 1-й группе «бундовцев», а аресто-
ванных со второй группы даже не допрашивал. 

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: Кажется, в июле 1938 г. в Наркомате было собрание, 
на котором говорилось о вскрытии в Киргизии фактов искривления соцзаконности. При-
ехав в Винницу, я в свою очередь информировал об этом на совещании аппарат УНКВД 
и предупредил, что если у нас имеют место такие явления, немедленно изжить их.

Не отрицаю, что отдельные санкции на применение мер физического воздействия я да-
вал, но не допускаю, чтобы физическое воздействие к ФУКСУ было согласовано со мной.

Свидетель ЯЦУНСКИЙ Василий Георгиевич, 1902 г. рождения, член ВКП(б) с 1928 г., 
в органах НКВД работал с 1930 по 1939 гг. в должности начальника отделения 3-го отдела 
УНКВД, мл. лейтенант Госбезопасности, несудимый, по делу показал:

Когда я работал в Винником УНКВД, там практиковались аресты по спискам. Спис ки 
эти поступали из районов и содержали в себе компрометирующее данные в отношении 
каждого из перечисленных в списке лиц, в ряде случаев эти компрометирующие данные 
были явно недостаточны. Списки поступали начальнику соответствующего отдела, тот их 
просматривал, затем шел к начальнику УНКВД и там окончательно утверждали, кто дол-



Реабілітовані історією. Вінницька область

86

жен быть арестован. Обращало на себя внимание искание новых направлений в антисовет-
ских формированиях. Когда, скажем, в 4-м отделе было вскрыто новое направление, то на 
следующий день ЗАПУТРЯЕВ вызывал к себе своих работников и в 3-м отделе после того 
также начиналось это искание. 

В Винницу я прибыл из Киева и меня сразу удивило, что здесь было огромное коли-
чество дел, значительно больше, чем в Киеве.

Как-то в течении одной ночи допрашивалось очень много арестованных. Сидя у себя 
в кабинете, я слышал крики, а на утро стало известно, что отдел дал невиданное до того 
количество показаний — 100 за одну ночь. Называли при этом фамилию ДАНИЛЕЙКО, 
но соответствует ли это действительности — не знаю. 

Был у меня один арестованный. Протоколом его допроса ЗАПУТРЯЕВ остался не-
доволен и предложил этого арестованного доставить к себе. Я доставил, арес тованный 
пробыл там часа два и потом говорил мне, что ЗАПУТРЯЕВ требовал от него показаний 
в диверсии, а он даже не знает, что означает это слово. 

Председательствующий огласил показания 
свидетеля ЯЦУНСКОГО, л.д. 225, т. 3.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: Да, КОРАБЛЕВ давал такие 
установки по части выполнения лимитов. 

При мне в 3-м отделе групповых допросов не было.
(Оглашен л.д. 245, т. 3 — показания ЯЦУНСКОГО).

Да, это подтверждаю и такие допросы объяснялись тем, что не хватало комнат.
100 показаний за одну ночь были получены в 4-м отделе. Как их получали — не знаю, 

но я слышал раздававшиеся оттуда крики. 
Арестованного РАДЗИКОВСКОГО помню. Дело это вели несколько человек и даже 

КОРАБЛЕВ допрашивал РАДЗИКОВСКОГО с стенографической записью показаний. 
Объяснялось это, по-видимому, тем, что по делу проходили сотрудники. Были ли они 
арес тованы, не знаю.

Списки из спецотдела требовались, но составлялись ли по ним оперлисты и служили 
ли они основанием для арестов — не знаю.

На партсобрании я выступил с резкой критикой работы 4-го отдела по части извраще-
ний и приводил пример, когда за одну ночь дали показания 100 человек. 

(Оглашено выступление МАРТЫНЮКА на партсобрании). 
Возможно, МАРТЫНЮК имел здесь ввиду получение за 1 ночь 100 показаний, и, со 

слов работников, они были взяты методом группового допроса.
(Оглашено выступления ЯЦУНСКОГО на партсобрании, л.д. 226, т. 5).

Так я говорил со слов работников моего же отделения. Мне они называли фамилию 
ДАНИЛЕЙКО, но потом, как будто, оказалось, что это относилось к РЕДЕРУ.

Дело КОЖУШКО, МАТЧИНОВА, ДОЛЕНКО и др. заканчивал я. Они от своих по-
казаний отказались и моя работа заключалась в передопросе их и документации. Один 
из этих арестованных — директор сахзавода, рассказал мне, что в 4-м отделе на допросе 
у РЕДЕРА, и, кажется, ШИРИНА, его угостили чаем, дали папиросу, а потом заявили: «Ну, 
теперь к делу. Давай показания». РЕДЕР ударил в ухо, а с другой сторон стал бить ШИРИН 
и так они перебрасывали его один к другому. От первого же удара из рук арестованного 
была выбита папироса, которая упала на шкаф и от нее загорелась бумага. Увидев это, 
РЕДЕР сказал: «А, так ты еще диверсию устраивать!», и стал снова бить.
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(Оглашено выступление ЯЦУНСКОГО на партсобрании). Это мое выступление запи-
сано правильно, я именно так и говорил на партсоб рании. ДОЛЕНКО в то время был еще 
под стражей, и потому на партсобрании я говорил о нем как о враге.

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: ЯЦУНСКИЙ говорит о лимитах по окраскам, но 
ведь ни поляки, ни бессарабцы на тройку не шли, а оформлялись тогда на альбом.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: Установ-
кой ЗАПУТРЯЕВА было: «Нужно жать. Почему у вас только 8 показаний, когда в других 
отделениях 20».

Я лично не видел, чтобы в 3 отделе избивали арестованных, но если человек 3-е суток 
сидит на конвейере, то разве это не физическое воздействие. А такие случаи в отделе ведь 
были.

Начальником отдела сначала был ТОКАРЕВ, а его заместителем ЗАПУТРЯЕВ, но по-
том они поменялись ролями.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: ТОКАРЕВ был прислан из 
КИЕВА на должность врио начальника отдела, а ЗАПУТРЯЕВ был назначен заместите-
лем. Они некоторое время работали вместе, но ТОКАРЕВ заместителем у ЗАПУТРЯЕВА 
никогда не был.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: В Виннице я работал с апреля 
1938 г. и не допускаю, чтобы на протоколе, датированном 24 февраля, была моя подпись. 

(Подсудимому предъявлено постановление об избрании меры пресечения 
МИРОНОВУ, датированное 24 февраля 1938 г. и подписанное 

за начальника УНКВД ЗАПУТРЯЕВЫМ).
Подпись на протоколе моя. В августе или сентябре 1938 г. мы сдавали дела в 1-й спец-

отдел, но их там не принимали, если не все документы были оформлены соответствующи-
ми подписями. Возможно, именно в этот момент мне и подсунули постановление по делу 
МИРОНОВА.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: Арестованного ТОРМАНА я не 
помню.

(Оглашено показание свидетеля АГЕЕВА в зале суда).
Это могло быть. АГЕЕВ в то время был молодым работником, не имел достаточного 

опыта, почему мне и приходилось корректировать составленный им протокол. 
В 15.40 объявлен перерыв судебного заседания.

В 15.55 судебное заседание продолжается.
Свидетель БУТЕНКО Николай Степанович, 1899 г. рождения, член ВКП(б) с 1931 г., 

быв. пом. нач. УНКВД по Винницкой области, ст. лейтенант госбезопаснос ти, в органах 
НКВД работал с 1922 г., несудимый, по делу показал:

В Виннице я работал с апреля 1938 г. в должности пом. нач. УНКВД. По делу КОРАБ-
ЛЕВА мне известно следующее.

В отсутствие КОРАБЛЕВА я по требованию НКВД УССР направил туда за своей под-
писью статсведения об арестованных по области. Вернувшись в Винницу, КОРАБЛЕВ вы-
звал меня и начальника УСО ПЕРЕПЕЛЯКА, забраковал наш стат отчет, и за него мне 
и ПЕРЕПЕЛЯКУ были большие неприятности. Недовольство КОРАБЛЕВА нашими стат-
сведениями объясняется тем, что они были составлены не в том духе, как хотелось некото-
рым чинам из наркомата, а отражали естест венную картину, т.е. показывали, что репрес-
сируется большой процент социально близких людей.
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Обращало на себя внимание отношение КОРАБЛЕВА к сотрудникам-евреям. Как-то я 
зашел к нему в тот момент, когда там находился нач. отдела кадров с личными делами со-
трудников, и в его присутствии КОРАБЛЕВ сказал, что в неоперативных отделах много ев-
реев и с этим никто не борется. По вопросу сотрудников-ев реев он говорил также с УСПЕН-
СКИМ по телефону и был случай, что за 1 день из финотдела УНКВД уволили 5 чел. евреев. 

В июне или июле 1938 г. в приезд в г. Винницу УСПЕНСКОГО КОРАБЛЕВ пригласил 
его к себе на квартиру. С разрешения УСПЕНСКОГО был приглашен на ужин и я. Нахо-
дясь там, слышал, как они разговорились по вопросу присвоения званий, и УСПЕНСКИЙ 
сказал, что, кто хорошо работает, получит звание ст. майора.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: За ужином, в присутствии УСПЕНС-
КОГО, деловых разговоров не было. Слышал, как в тот вечер УСПЕНКИЙ сказал КОРАБ-
ЛЕВУ: «Синагога не должна у вас находиться». Как показал дальнейший ход событий, эти 
слова относились не к синагоге, а под ними понимались сотрудники-евреи. 

Я говорил с КОРАБЛЕВЫМ, что к сотрудникам-евреям нельзя подходить по установ-
ке наркомата, нельзя увольнять их только по национальному признаку, без компрометиру-
ющих материалов, и лично противился такому увольнению. Так, КОРАБЛЕВ настаивал на 
увольнении бухгалтера горпожарохраны еврейки — ДОВГАЛЕВСКОЙ. Но я этого не слу-
шал и оставил ее на работе. Мой разговор с КОРАБЛЕВЫМ по поводу увольнения из ор-
ганов евреев происходил после отъезда УСПЕНСКОГО из Винницы. Об этом отношении 
в органах к сотрудникам-евреям и о разговоре КОРАБЛЕВА с УСПЕНСКИМ на квартире 
я никому не сигнализировал.

Аресты в тот период производились по оперлистам, поступавшим из РО НКВД. 
Они предварительно просматривались начальниками отделов, а затем утверждались 

начальником УНКВД. Обычно начальник УНКВД утверждал один общий оперлист, со-
ставленный на основе присланных из РО НКВД после просмотра их начальниками от-
делов, но были случаи, что пометки об аресте делались непосредственно на оперлистах 
ра йонов. С 1938 г. для включения в оперлист того или иного лица достаточно было иметь 
на него одно показание или зацепку (1–2 агсводки).

Я, как помощник начальника УНКВД, принимал участие в утверждении оперлис тов. 
Санкции на арест давал лишь в отсутствие КОРАБЛЕВА и при этом обязательно просмат-
ривал имевшиеся материалы. При утверждении оперлистов этих материалов я не имел, но 
тогда, в 1938 г., была такая установка. 

(Оглашены л.д. 16–17, прилож. № 1).
Санкцию на арест по этому списку дал я. Признаю, что это не компрометирующий 

материал и основания к аресту не было, но такая тогда была установка. 
Установки арестовывать бывших красных партизан я от КОРАБЛЕВА не получал, но 

знал, что такое дело имеется в УНКВД.
Случаев, чтобы я на оперлисте писал «арестовать и на Тройку» не было. 

(Оглашен и предъявлен свидетелю л.д. 144, прилож. № 1).
Это не мой почерк.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Это почерк КОРАБЛЕВА.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Нет, почерк не мой, и список 

ведь датирован февралем 1938 г., а я приехал в Винницу в конце марта.
На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: Совещание в Виннице УСПЕНС-

КИЙ проводил в мае или июне 1938 г., он тогда очень обрушился на ряд работников (на-
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чальник РО ШЕРШУН), обвинял их в том, что они плохо работают, что у них нет показа-
телей и что они не растут. Как надо работать, он тогда не говорил.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: Я был на этом совещании и ШЕР-
ШУН тогда стоял у двери, недалеко от меня. УСПЕНСКИЙ задал ему вопрос, сколько 
лет он работает. Кто-то из сидевших рядом с УСПЕНСКИМ, кажется, КОРАБЛЕВ, что-то 
шепнул УСПЕНСКОМУ, и тот стал говорить ШЕРШУНУ, что он плохо работает, так как 
должен бы быть уже начальником УНКВД, а не районного отделения, что, вообще, рабо-
та в Винницкой области плохая и, что, если кто чувствует, что не сможет работать, пусть 
идет в кооперацию кульки заворачивать. Потом стал говорить, что в других местах вскры-
вают новое, «а у нас все «ПОВ» и «ПОВ». Вот, например, дело (как он его назвал я забыл) 
и, обратившись к ШИРИНУ, спросил: «Вы его помните?». Ширин ответил утвердительно, 
и тогда Успенский сказал: «Ну и ознакомьте аппарат, как нужно работать».

На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: Да, так было.
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: Я так же был на этом со-

вещании. УСПЕНСКИЙ тогда похвалил ВАЙСБЕРГА после его доклада и ШИРИНА за 
старые дела. Тогда же он дал установку, что если арестованный старый, хромой или кри-
вой, то нужно добиться расстрела его. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Это совещание происходило в на-
чале июня 1938 г. УСПЕНСКИЙ заехал тогда к нам, возвращаясь из Каменец-Подольской 
области, где он баллотировался в Верховный Совет УССР. Стенограмма совещания не ве-
лась. На совещании он действительно ругал за работу: «Почему у вас все «ПОВ» и «Почему 
не ищете новых формирований?», похвалил ВАЙСБЕРГА, и, кажется, сказал, что ШИРИН 
может дать справку как работают в других местах.

Относительно расстрела стариков я не слышал и не допускаю, чтобы УСПЕНСКИЙ 
мог это сказать на общем собрании. 

Еще в июле 1939 г. ряд сотрудников пытались винить меня в антисемитизме. След-
ствие занималось этим вопросом и отбросило его. 

Откомандирование и увольнение сотрудников проводилось по распоряжению отдела 
кадров Наркомата. Из Финотдела УНКВД при мне действительно было уволено несколь-
ко сотрудников-евреев, но не по национальному признаку, а по компрометирующим ма-
териалам.

ДОВГАЛЕВСКУЮ я не помню, но если я действительно имел намерение уволить ее, 
то разве БУТЕНКО мог помешать и воспротивиться этому.

Я категорически отрицаю разговор с УСПЕНСКИМ у меня в квартире о евреях. Такого 
разговора не было и слово синагога там не произносилось. 

Не было и не могло быть разговора о представлении меня к званию ст. майора, т.к. не-
задолго перед тем мне было присвоено звание майора. Вообще же о представлении работ-
ников к званию ст. майора, возможно, и разговаривали.

БУТЕНКО присутствовал 26 декабря на партсобрании, почему же он не выступил 
там и не рассказал о вражеском разговоре с УСПЕНСКИМ у меня на квартире. Почему 
в авгус те 1939 г., когда я снимался с учета, дал мне в основном положительный отзыв на 
бюро горкома, членом которого он являлся.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: На бюро горкома об этом я не за-
явил по той причине, что тогда не оценил еще всего как полагается, а на партсобрании 
26 декабря не присутствовал, так как находился в командировке.
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На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель БУТЕНКО: Лично мне 
КОРАБЛЕВ сказал так: «Оперативные отделы очищаются, а у вас засилье (кого не сказал), 
люди сидят с прошлым, с компрометирующими материалами».

На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: Разговаривая при мне по теле-
фону с УСПЕНСКИМ, КОРАБЛЕВ прямо не говорил об увольнении евреев, но сразу же 
пос ле этого вызывал начальника отдела кад ров с личными делами сотрудников и начи-
нался просмотр этих дел. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Увольнение сотрудников про-
изводилось по распоряжению Наркомата. Увольняли не по национальному признаку, а по 
компрометирующим материалам. Правда, в отдельных случаях материалы были недоста-
точны, а в 2 случаях их вообще не было. Эти два сотрудника действительно являлись ев-
реями, но мы их не уволили, а написали в Наркомат, что компрометирующих материалов 
на них нет. Однако Наркомат вторично предложил уволить этих работников, и мы вынуж-
дены были подчиниться.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Однаж-
ды КОРАБЛЕВ вызвал меня к себе и показал телеграмму УСПЕНСКОГО об увольнении 
ряда сотрудников УНКВД. В числе их значились 2 моих лучших работника, и я стал воз-
ражать. Написали по этому поводу в Киев, но спустя недели две, оттуда вторично предло-
жили выполнить их распоряжение об увольнении названных лиц. 

В 16.20 объявлен перерыв судебного заседания.
В 20.30 судебное заседание продолжается.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Хочу дополнить свои пояснения по поводу увольнения со-
трудников. Когда Наркомат предложил уволить 2 сотрудников евреев, я позвонил в отдел 
кадров Наркомата КРЕТОВУ или КРУТОВУ и сообщил, что компрометирующих матери-
алов на этих работников у нас нет, и поэтому мы их не увольняем. Мне ответили, что ма-
териалы имеются у них и через несколько дней снова предложили уволить. Я решил пого-
ворить с УСПЕНСКИМ. Тот подтвердил, что материалы есть в отделе кадров Наркомата 
и предложил выполнить распоряжение об увольнении.

Подсудимый ШИРИН пояснил: Когда проводились выборы в Верховный Совет УССР, 
УСПЕНСКИЙ баллотировался в Каменец-Подольской области и на обратном пути, заехав 
в Винницу, провел здесь совещание. По-моему, был он тогда выпивши, ругал за плохую 
работу, говорил об аресте сотрудников, в частности, БЛЮМАНА, и сообщил, что у того 
нашли шапку ТРОЦКОГО. Затем стал говорить, почему не занимаемся агентурной рабо-
той и, обратившись ко мне, сказал: «Помните, как у нас». Я встал, но ничего не сказал.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель БУТЕНКО: Оперативные 
листы, поступавшие из районов, рассматривались начальниками отделов, затем утверж-
дались мною и после этого направлялись в отделы, а не персонально отдельным работни-
кам. Эту работу я выполнял лишь в отсутствие начальника УНКВД.

В 1938 г. по представлению Винницкого УНКВД получил большую награду.
На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: О награде в 1938 г. из Наркомата 

было получено распоряжение представить чекистов к наградам. Представили и меня, но 
я об этом не знал. В октябрьские тор жества начальник отдела кадров, будучи в Киеве, при-
вез мне оттуда значок почетного чекиста. 

Подсудимый ШИРИН пояснил: Аресты БУТЕНКО утверждал не только в отсутствие 
КОРАБЛЕВА, но и тогда, когда тот находился в Виннице.
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Начальником 4 отделения НАДЕЖДИНЫМ была дана районам директива выслать 
списки на бывших красных партизан с наличием компрометирующего материала. В НКВД, 
плохо поняв эту директиву, прислали вообще списки бывших красных партизан, но и на 
этих списках БУТЕНКО писал резолюцию «Ар.-».

На вопросы суда [отвечает] свидетель БУТЕНКО: Если утверждение мною таких 
списков было в первые месяцы моей работы, то это объясняется моим непониманием, т.к. 
на руководящей работе до того не был и с ней сталкивался впервые. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: На совещании, которое УСПЕНСКИЙ проводил 
после выборов в Верховный Совет, я не присутствовал, так как выехал в Ленинград.

Свидетель ТЕРНИВСКИЙ Яков Иванович, 1892 г. рождения, член ВКП(б) с 1926 г., 
прокурор Одесской области, в Виннице работал с мая 1938 г. в должности областного про-
курора, а до того — заместителем, не судился, по делу показал:

В основном за следствием в УНКВД по Винницкой области наблюдал мой замести-
тель ДРУГОБИЦКИЙ. Лично приходилось принимать участие в этом редко.

Те дела, что проходили через прокуратуру, рассматривались соответствующим об-
разом.

Санкции на арест давались мною и моим заместителем.
Мои взаимоотношения с КОРАБЛЕВЫМ были чисто служебные и в основном по со-

вместной работе по Тройке.
Об искривлениях могу сказать следующее:
Однажды прокурор Липовецкого района сообщил мне, что при раймилиции содер-

жится несколько десятков арестованных и что он подозревает, что там не все в порядке, 
но его туда для проверки не впускают. В связи с этим, я командировал туда своего замес-
тителя ДРУГОБИЦКОГО и тот установил там факт избиения. Об этом я поставил в извест-
ность КОРАБЛЕВА, но он к нашей проверке отнесся отрицательно, почему-де мы вмеши-
ваемся, и заявил, что об этом сообщит Наркомату. Об этом реагировании КОРАБЛЕВА я по-
ставил в известность прокурора Республики, а также военного прокурора ВАСИЛЬ ЕВА. 
В другом районе в процессе перепроверки снятого с рассмотрения Тройки дела было уста-
новлено, что протоколы допроса обвиняемых сфальсифицированы проводившим след-
ствие работником РКМ. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Санкции на арест в каждом 
отдельном случае давались нами специальным постановлением. Но потом КОРАБЛЕВ 
для получения санкции стал присылать спис ки. По этому поводу я запросил прокурора 
УССР т. ЯЧЕНИНА, и тот по согласованию с Москвой предложил упразднить систему 
дачи санкций по спискам, что и было сделано. На основании какой директивы КОРАБЛЕВ 
требовал санкцию на аресты по спискам — не знаю. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Аресты по оперлистам были 
введены до меня, при мне ли отменены — не помню. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Мне по этому вопросу ничего неиз-
вестно, но, как показывал ДРУГОБИЦКИЙ на предварительном следствии, оперативные ли-
сты были введены по согласованию с руководством для упрощения производства арестов. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: В мою бытность аресты по 
3 отделу проводились не по спискам, а по справкам, к коим прилагались имевшиеся мате-
риалы.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: До КОРАБЛЕВА списков на 
арест мы не получали и санкцию давали по справкам.
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(Председательствующий удостоверил, что в деле имеются оперлисты, 
датированные февралем месяцем 1938 г.).

Возможно, что уже тогда составлялись оперлисты, но не они, а справки являлись 
основанием для дачи санкции на арест. Правда, эти справки были кратки, нас не удовлет-
воряли, в связи с чем, в ряде случаев нам приносили отдельные протоколы и даже дела, но, 
в основном, санкции все же давались только по справкам.

Предварительной договоренности с УНКВД о даче санкций на арест по оперативным 
листам у нас не было и таких санкций было не так уже много.

В тот период мы не могли проверить, соответствует ли действительности изложенное 
в оперлистах, так как последние поступали в основном из районов.

Нельзя сказать, чтобы существовавшая тогда система давала возможность широко 
пользоваться санкциями.

Дело КОЖУШКО, ДОЛЕНКО, МАТЧИНОВА я помню. По этому делу был очень 
большой материал, как агентурный, так и следственный. Результата по делу не знаю.

Сигналов об извращениях в следствии, за исключением 2-х ранее названных случаев, 
я не имел. Как-то ДРУГОБИЦКИЙ сказал мне, что начальник 4-го отдела поставил вопрос, 
чтобы прокурору запретить вход в отдел, в связи с этим между нами был разговор, что, 
по-видимому, в 4-м отделе не все в порядке, но я лично свидетелем извращенных методов 
следствия в УНКВД не был, ДРУГОБИЦКИЙ также говорил, что об этом ему неизвестно.

(Оглашена справка на арестованного КРЖЕВИЦКОГО, л.д. 116–117, прилож. 8).
Да, этот материал для ареста недостаточен. Такого положения, чтобы сначала произ-

водились аресты, а потом истребовались санкции, по-моему, не было, я этого не допускаю.
Троечные дела заканчивались без участия прокуратуры. При рассмотрении этих дел 

на заседаниях Тройки были единичные случаи, что мы вызывали туда обвиняемых. Это 
было редко, т. к. дел проходило очень много и лично просматривать их, брать в руки мы 
имели возможность лишь в редких случаях.

Сведения о покушении арестованных к самоубийству поступали в прокуратуру пару 
раз. Сигналов о смерти арестованных не было. 

(Оглашены л.д. 174–175, т. 5 — история болезни и акт 
о смерти осужденного ГОНЧАРУКА).

Да, это недопустимо, что акт о смерти составлен без участия прокурора.
Случаев, чтобы осужденные к ВМН потом долгое время еще допрашивались — мне 

неизвестно.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: При докладе мною дел на 

Тройке КОРАБЛЕВ иногда задавал мне вопросы, уверен ли я, что обвиняемый все дал. 
Я отвечал утвердительно, но КОРАБЛЕВ все же говорил, что с арестованным нужно еще 
поработать, и после вынесения решения о расстреле этого осужденного мне предлагали 
писать рапорт об отсрочке приведения приговора в исполнение.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Такого случая я не помню, 
и о том, что исполнение приговора задерживалось — мне известно не было.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: О том, что исполнение приго-
воров над осужденными к ВМН в отдельных случаях откладывались, я прокурора в из-
вестность не ставил. Я не знал, что задержка исполнения приговора недопустима, и когда 
в первый месяц моей работы ко мне пришел начальник отдела с рапортом об отсрочке при-
говора, я стал в тупик. Потом, подумал, что если так делалось до меня, то, значит, разре-
шается, и сам разрешил. По этому вопросу говорил затем с УСПЕНСКИМ и тот мне ска-
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зал, что я, как начальник УНКВД, имею право отсрочить приведение приговора на опре-
деленное время. Должен сказать, что это делалось мной только до мая месяца, а впослед-
ствии задержек в приведении приговоров в исполнение уже не было. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый* ТЕРНИВСКИЙ: За внутренней тюрьмой 
наблюдение производилось периодически заместителем прокурора по спецделам. Я там 
не бывал, а общую тюрьму посещал.

Я знал, что работники милиции и НКВД Тройке неподсудны, и, по-моему, дела этой 
категории по Тройке не проходили. 

(Оглашен л.д. 142, 147, т. 5 — списки осужденных по Тройке 
сотрудников НКВД, военнослужащих, специалистов).

Я не помню, чтобы на Тройке докладывали, что обвиняемый является работником 
НКВД. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Для меня также этот вопрос не-
ясен. Насколько помню, эти дела были рассмот рены в сентябре-октябре 1938 г. По-моему, 
они вначале направлялись в Москву на альбомы и потом были оттуда возвращены. Тройка 
их рассмотрела как «линейные» дела, то есть дела по шпионажу, а такие дела все подлежа-
ли рассмотрению Тройки, согласно директивы № 00606.

Если же эти дела рассматривались Тройкой не как «линейные», то осуждение сотрудни-
ков НКВД объясняется тем, что докладчик скрыл принадлежность обвиняемого к органам.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: «Линейные» дела — это дей-
ствительно дела по шпионажу и они шли в Москву на альбомы, но и тогда дела на сотруд-
ников органов, военнослужащих, со званиями и специалистов, согласно приказу, должны 
были направляться в Военную Коллегию или в Военный Трибунал.

Председательствующий огласил л.д. 216, т. 4, показания Юрьева.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Об этом случае я ничего не 

знаю, и ДРУГОБИЦКИЙ о нем мне также ничего не говорил.
ВТ определил: вызвать в качестве свидетеля бывшего подследственного УНКВД 

ЭПЕЛЬБАУМА Беню Гершковича, показания коего имеются в т. 3, л.д. 68.
В 22.40 объявлен перерыв судебного заседания.

В 23.05 судебное заседание продолжается.
Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: Показания ТЕРНИВСКОГО об искривлениях в Ли-

повецком районе я подтверждаю, за исключением той части, где он говорит о моем якобы 
отрицательном реагировании на произведенную прокуратурой проверку. В беседе с ТЕР-
НИВСКИМ по этому вопросу я только сказал, что было бы лучше, если б с прокурором для 
проверки поехал и работник УНКВД. В тот момент начальником Липовецкого РО НКВД 
являлся ЗЛОБИН и по вскрытых ДРУГОБИЦКИМ фактов нарушений соцзаконнос ти со 
стороны ЗЛОБИНА я дал распоряжение особоуполномоченному провести расследование.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Я подтверждаю показания ТЕР-
НИВСКОГО, касающегося неприязненного отношения НАДЕЖДИНА к посещениям 
ДРУГОБИЦКИМ 4-го отдела. НАДЕЖДИН в моем присутствии говорил одному работ-
нику: «Я не допущу, чтобы прокурор ходил сюда каждый раз».

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: У нас 
в прокуратуре ЗАПУТРЯЕВ был раза два, приходил ли он за санкций на арест или просто 
с делом — не помню.

* Так у тексті. 
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Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: В прокуратуре я ни разу не был и даже не знаю — на ка-
кой улице она помещалась.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: С целью предотвращения искривлений в следствии я неод-
нократно просил ДРУГОБИЦКОГО, ТЕРНИВСКОГО, а также и военных прокуроров уси-
лить наблюдение за следствием в УНКВД.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Да, 
такие разговоры были, но параллельно с этим прокурору создавались такие условия 
в УНКВД, что осуществление прокурорского надзора становилось исключительно за-
труднительным. Нас заставляли подолгу ждать приема начальника УНКВД, мы чувство-
вали там себя стесненно и неловко.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Для прокуроров вход ко мне всегда был свободный. ТЕР-
НИВСКИЙ приходил в УНКВД обыкновенно только на заседание Тройки, в других слу-
чаях я его там не видел.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Не 
только мне, но и военному прокурору приходилось долго дожидаться в приемной, пока 
можно было попасть к КОРАБЛЕВУ. При этом создавалось впечатление, что нас все обле-
кают в тайну, недоговаривают нам, так как при входе старались даже скрыть от нас лежа-
щие на столе бумаги. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: С приказами по работе Трой-
ки я был ознакомлен до КОРАБЛЕВА бывшим начальником УНКВД МОРОЗОВЫМ. 
В бытность КОРАБЛЕВА ни с какими дополнительными директивами не знакомился.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Со всеми поступившими при мне приказами Тройки состав 
ее, в том числе и ТЕРНИВСКИЙ, был ознакомлен, иначе как же они могли рассмат ривать 
дела.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Точно заявляю, что КОРАБ-
ЛЕВ не знакомил меня с этими приказами, а только сказал, что прибыло распоряжение 
продолжить работу Тройки. По этому поводу я позвонил прокурору УССР и тот подтвер-
дил слова КОРАБЛЕВА. 

По ходатайству подсудимого ШИРИНА оглашен акт, подписанный ПАВЛЫЧЕВЫМ 
и ТЕРНИВСКИМ о слышанном ими содержании допроса БАЙДУКА.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Да, такая операция была про-
ведена, но исключительно с целью установления слышимости из коридора. Эту операцию 
провели в связи с поступившим в суде заявлением одного арестованного. Был ли в этот мо-
мент в комнате БАЙДУК или кто-либо другой — мне неизвестно, и моя подпись на этом 
документе вовсе не говорит, что я засвидетельствовал протокол допроса как прокурор.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: В бытность мою в Виннице 
начальником УНКВД в облпрокуратуре я ни разу не был. По-моему, помещалась она на 
улице Ленина. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Облпрокуратура в Виннице 
помещалась не на Ленина, а в Замостьи.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: С прокурором мне приходи-
лось часто встречаться на заседаниях Тройки, а потому не было никакой необходимости 
ходить к нему в облпрокуратуру. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: Дело бывшего сотрудника 
УНКВД КОЛОМИЙЦА на Тройке докладывалось. Это дело в числе других сначала было 
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направлено в Москву, но потом оттуда возвращено. Знал ли я на тот момент, что сотруд-
ники органов неподсудны Тройке — сейчас затрудняюсь сказать, но, докладывая дело, 
я обязательно подробно говорил об установочных данных обвиняемого, и потому Тройка 
не могла не знать, что КОЛОМИЕЦ являлся сотрудником.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Я докладывал дела на весен-
ней Тройке, и в тот период дел на сотрудников не было. При докладе дела обычно зачиты-
вались все показания обвиняемых и наиболее характерные свидетельские.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Я не допускаю, чтобы Трой-
кой были осуждены честные большевики.

Как было доложено на Тройку дело РАЙЗМАН и какие в деле имелись материалы, 
припомнить не могу.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: На заседаниях Тройки докладчик по делу докладывал пол-
ные анкетные данные обвиняемых, партийность, затем зачитывал выдержки из каждого 
протокола допроса. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Протоколы заседаний Тройки 
подписывались мною в тот же или на следующий день. При подписании протоколов я мог 
проверить и установить, действительно ли в них внесено то количество дел, которое было 
рассмотрено. Что же касается установления, действительно ли в протокол внесены те осуж-
денные, дела коих рассматривались, то в этой части проверка была затруднительной.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: У членов Тройки была полная возможность проверить про-
токолы заседаний Тройки, т.к. имелись копии обвинительных заключений, на которых 
каждый член Тройки проставлял свое решение на заседании.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: При докладе дел на Тройке 
при мне ни разу не говорилось, что обвиняемый является сотрудником НКВД. Указыва-
лось ли это в протоколах, которые были мною подписаны — не знаю. 

По линии прокуратуры указаний о том, кто подсуден Тройке — не было. 
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я ознакомил всех членов Трой-

ки с приказом № 00606. В ознакомлении с этим приказом они должны были расписаться 
на нем, но расписались ли — не знаю. Для проверки этого обстоятельства, а также в связи 
с тем, что я уже забыл содержание этих приказов, прошу их потребовать. 

00.10 объявлен перерыв судебного заседания.
00.25 судебное заседание продолжается.

Свидетель ЭПЕЛЬБАУМ Беня Гершович, 1893 г. рождения, рабочий, беспартийный, 
ранее состоял членом ВКП(б), в связи с арестом в 1938 г. был исключен. Мастер цеха ме-
бельной мастерской, будучи предупрежден председательствующим об ответственности 
за дачу суду ложных показаний, по делу показал:

Меня арестовали 10 мая 1938 г., обвинили в том, что принадлежу к бундовской ор-
ганизации. Следователем моим был ЛАВРЕНТЬЕВ. ШИРИН (указывает на подсудимого 
ШИРИНА) заходил несколько раз и отношение его ко мне было неважным. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: ШИРИН был груб со мной и 
угрожал мне. Допрашивали меня ЛАВРЕНТЬЕВ, РЕШЕТИЛО, МАЙСТРУК, НАДЕЖДИН.

Во время допросов меня избивали, я четверо суток стоял на обоих ногах и пять суток 
на одной ноге. Меня заставляли смотреть все время вверх, для чего подбородок подпира-
ли линейкой, с упором ее другим концом в живот, били по ногам и заставляли танцевать 
украинский гопак. Требовали подписать протокол на честных партийцев, от чего я отка-
зывался.
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26.07.1938 г. камеру посетил прокурор ДРУГОБИЦКИЙ, и я ему заявил о всех издева-
тельствах надо мной. ДРУГОБИЦКИЙ записал в блокнот мою жалобу и обещал принять 
меры, сделано ничего не было, и даже потом в суде выступал обвинителем по делу. 

4 августа перед судом меня вызвали к РЕШЕТИЛО на репетицию, как я буду держать 
себя на суде, буду говорить правду. РЕШЕТИЛО заявил, что будет присутствовать на суде, 
и если я не подтвержу участие в организации, мне несдобровать. На суде я говорил прав-
ду. В качестве обвинителя выступал прокурор ДРУГОБИЦКИЙ, и я ему напомнил о сво-
ем заявлении в камере. Защищал нас адвокат КАМЕНЕЦКИЙ. Однако перед судом, когда 
я ему рассказал, что показания вымышлены и вызваны избиениями, он предупреждал не 
говорить правду, «т.к. все равно не поверят». Судом был приговорен к 10 годам тюремно-
го заключения, но, спустя 6 месяцев, дело пересмотрели и 13 апреля 1940 г. Пленум Вер-
ховного Суда прекратил его. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Никакого отношения к делу 
ЭПЕЛЬБАУМА я не имел, и на предварительном следствии он обо мне ничего не говорил. 
Допускаю, что я мог зайти во время его допроса, но сам его не допрашивал. В те момен-
ты он не стоял, а сидел. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: Обвинительное заключение по 
моему делу подписывал ШИРИН. На допросах он мне дважды заявлял: «Если не дашь по-
казания, сделаем тебе очную ставку со стулом».

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Обвинительное заключение дей-
ствительно подписывал я, но всем следствием по этому делу руководил МАЙСТРУК.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: ЛАВРЕНТЬЕВ меня не бил, 
а МАЙСТРУК избивал. 

17 мая ЛАВРЕНТЬЕВ и МАЙСТРУК требовали от меня написать заявление на имя 
начальника УНКВД и признаться в том, что я являюсь контрреволюционером. МАЙСТ-
РУК достал бумагу, сунул мне в руку ручку и заставил писать. Я сказал, что сейчас ни-
чего не соображаю и показания дам потом. МАЙСТРУК потребовал написать обязатель-
ство об этом. Я написал, что 19 мая дам показания по предъявленным мне статьям, но ему 
не понравилось содержание написанного мною, он порвал эту бумажку, приказав открыть 
рот и со словами: «Эх ты, старая собака» и плюнул в рот. ШИРИН уговаривал: «Давай по-
казания, все равно отсюда не выйдешь».

Били меня МАЙСТРУК, РЕШЕТИЛО, НЕЩАДИМОВ, ТИЩЕНКО. 
На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: КОРАБ-

ЛЕВА я не знаю и ни разу не видел его. 
На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: ДРУГО-

БИЦКИЙ меня ни разу не допрашивал, но однажды посетил камеру, и я заявил ему там 
жалобу, рассказал о всех издевательствах. Он записал в блокнот, пообещал, что примет 
меры, но ничего не сделал, а, наоборот, на суде обвинял еще нас. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: Репетицию перед судом мне 
устраивал РЕШЕТИЛО и кроме него при этом никого не было. 

Со мной по делу проходило 18 человек, из них ЛИПМАН, ЯЛКИНСКИЙ и еще двое 
виновными себя на суде не признали. 7 из нас были приговорены к ВМН. А остальные 
к лишению свободы, но, впоследствии, все были освобождены, за исключением пяти че-
ловек умерших. Из них один — ГЛАЙВАН, умер до суда, а остальные, КУЛЬНИЦКИЙ, 
ЛЕВИН и другие — после суда.
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На очной ставке у ЛАВРЕНТЬЕВА 31 мая я заявил, что имею личные счета с ПЛА-
ТИНСКИМ, который дал показания, что завербовал меня в контрреволюционную орга-
низацию в столовой во время обеденного перерыва. Это мое заявление о личных счетах 
ЛАВРЕНТЬЕВ записал в протокол, но потом его же почерком было вставлено «не» и по-
лучилось «личных счетов не имею».

(свидетель ЭПЕЛЬБАУМ временно освобожден).
В 00.55 объявлен перерыв суда.

В 01.05 судебное заседание продолжается.
Свидетель ЮРЬЕВ Петр Иванович, 1901 г. рождения, член ВКП(б) с 1921 г., до арес-

та — 3-й секретарь Винницкого обкома КП(б)У, ныне директор мясокомбината, по делу 
показал: 

Меня арестовали 13 июля 1938 г. в 11 часов дня на улице, привели во внутреннюю 
тюрьму и бросили в камеру № 8. Там находилось около 11 арестованных, и от них я узнал, 
что подследственных крепко избивают. В этом я убедился лично, видя, как сокамерники 
шли на перевязку. В 12 часов ночи меня вызвали к МАЙСТРУКУ. По пути сопровождав-
ший меня вахтер внутренней тюрьмы три раза поставил ножку и я упал. Когда привели 
к МАЙСТРУКУ, тот предложил сесть и, не предъявляя обвинения, потребовал, чтобы я дал 
показания о своей контрреволюционной деятельности. В течении двух часов я доказывал, 
что к контрреволюционным организациям не примыкал и не мог примыкать, но в ответ 
слышал только «до лампочки». Через пару часов зашел ПРИШИВЦЫН и провел со мной 
беседу до 6 часов утра. В этот день по отношению ко мне ничего не позволили, но в сосед-
них комнатах происходили ужасные избиения, слышались крики и ПРИШИВЦЫН ска-
зал, что это ждет и меня, если не дам показания. В 6 часов утра отпустили в камеру и через 
пару часов во внутренней тюрьме меня поставили на стенку. Стоял недолго, часов пять.

На четвертую ночь снова вызвали к МАЙСТРУКУ, туда зашел ШИРИН и мне было 
заявлено: «Если не хочешь дать показания культурному следователю, передадим другому».

После этого направили к ГЛУССКОМУ. Тот на протяжении 10 дней вызывал в 12 ча-
сов ночи и держал до 6 часов утра. Здесь меня сажали на угол стула, ставили на стоян-
ку, били головой об стену, трясли за шиворот, однако по сравнению с тем, что вообще мне 
пришлось видеть и слышать, это было еще ничего. 

Потом ПРИШИВЦЫН и ШИРИН дали мне очную ставку с БАЙДУКОМ и тот пытал-
ся изобличить меня в принадлежности к контрреволюционной организации. После этого 
они же дали очную ставку с ШТЕЙНВАРЦЕМ. Последний находился на свободе, однако, 
с целью воздействия на меня, его привели под конвоем и на очной ставке ШТЕЙНВАРЦ 
показал, что знает меня как члена контрреволюционной организации. Протокола этой оч-
ной ставки в деле нет, ее просто инсценировали, чтобы склонить меня к даче показаний.

После этой очной ставки ШИРИН сказал мне: «Сколько будем давать тебе «концер-
тов»? На тебя уже имеется столько показаний, что мы можем расстрелять тебя, но дело не 
в этом. Нужно, чтобы ты дал участников организации».

Спустя два дня ШИРИН вызвал меня, сказал, что отныне он является моим следова-
телем и заявил: «С этого стула никто без показаний не уходил, дадите и вы их». После это-
го начались ежедневные вызовы. Сначала они сопровождались только угрозами, но потом 
начались избиения дубовой ножкой от стула. 9 августа ШИРИН заявил: «Ты враг с 1925 г., 
на тебя имеется кипа дел, которые тянутся еще с Ленинграда. Не хочешь давать показа-
ния — не надо. У нас и так достаточно материалов, чтобы расстрелять тебя». После этого 
взял бумагу и стал писать протокол. При этом достал из стола какие-то бумаги и говорил: 
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«Вот на тебя имеются показания арестованного врага народа ЛОБАНОВА и др.». Как ока-
залось, это был просто шантаж, т. к., когда я потом ознакомился со своим делом, показа-
ний этих лиц в нем не было. Допрос закончился руганью, после чего меня отправили в ка-
меру. Там я написал заявление на имя прокурора, указав в нем, что применяемые ко мне 
методы следствия заставят меня пойти на самооговор или на убийство. Заявление попало 
к ШИРИНУ. Он вызвал меня, в моем присутствии разорвал его и сказал: «Мы одному про-
курору набили так, что сидит теперь в камере и там принимает подобные заявления». Ана-
логичное заявление я написал также на имя КОРАБЛЕВА и просил его вызвать меня. По 
этому поводу ШИРИН мне сказал: «Капитан такой с …* разговаривать не хочет».

Затем я был вызван на очную ставку с секретарем обкома комсомола ПИПЕНКО, ко-
торый, как мне стало потом известно, имел очную ставку с БАЙДУКОМ, и под нажимом 
подтвердил заявление последнего. На всех очных ставках я отрицал свою причастность 
к контр революционной организации и сказал ПИПЕНКО: «Если вы запутались и стали вра-
гом, зачем вы порочите честных людей». ПИПЕНКО ответил: «Я такой же враг, как и ты».

После этого я снова был вызван к ШИРИНУ. Туда зашли ПРИШИВЦЫН и РЕДЕР, за-
крыли окна занавесками и ПРИШИВЦЫН сунул мне в лицо газету: «На, прочти, ты ведь 
давно газет не читал». В газете оказалась ножка от стула и ею все принялись избивать 
меня. Побьют, потом отведут в кабинет РЕШЕТИЛО, затем снова заведут обратно и про-
должают избивать.

В результате всех этих пыток и издевательств я был вынужден клеветать на себя. 
ШИРИН дал мне конспект и стопку бумаги и я стал писать показания о вредительстве 
и подрывной работе, стараясь указывать такие факты, которые при проверке легко мож-
но опровергнуть. При консультации и направлении ШИРИНА написал около 70 страниц 
этой белиберды и сдал ШИРИНУ. Тот вызвал меня и сказал, что показания не годятся, 
т.к. я не дал людей. Я указал нескольких человек, в отношении которых мне было извест-
но, что они арестованы. Но ШИРИН заявил: «Ты не крути, что ты даешь арестованных». 
Я кое-кого добавил еще, но находящихся на свободе старался не давать. 

После того дней 10 меня не вызывали. Потом в сентябре м-це вызвал МАЙСТ РУК и за-
явил: «Прочел твою белиберду, из нее только пару строчек можно использовать, а осталь-
ное — в уборную, т.к. написано без души. Ну, ничего, мы вставим душу». Дней через 5–6 
меня вызвали к ГЛУССКОМУ и тот дал подписать протокол допроса. В этом протоколе 
указывалось уже о терроре и диверсии, так что «душа» действительно оказалась. Снача-
ла я отказывался подписать протокол, но мне снова стали угрожать и, чувствуя, что даль-
нейших издевательств не перенесу, что мне все равно конец — подписал его. После этого 
меня стали вызывать реже, требовали дать новых людей, но я сказал, что больше писать 
ничего не буду.

Должен сказать, что каждый вызов меня на допрос сопровождался угрозой арес товать 
мою жену. При этом мне заявляли: «Дадим ей, так она скорее даст показания».

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: По моему настоянию мне потом 
была дана возможность говорить с прокурором ДРУГОБИЦКИМ. Ему я заявил, что даль-
ше терпеть пытки и садизм не могу, и попросил: «Или расстреляйте или уймите произ-
вол». За это на меня составили акт, что провоцирую органы НКВД и его подписали ПРИ-
ШИВЦЫН, ШИРИН и ДРУГОБИЦКИЙ. Между прочим, когда я ознакомился с делом, 
этого акта, а также первых двух протоколов допроса в деле не оказалось.

*  Так у тексті.
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На допросе, заявляя о своей невиновности, я попросил ШИРИНА разобраться с моим 
делом в свете решений январьского пленума, говорил ему, что правда в конце концов рас-
кроется, но он мне заявил: «Это решение для Вас, а не для нас, и пока мы будем отвечать, 
Вы уже отвечаете».

В Винницу я приехал 10 ноября 1937 г., а 13 состоялось заседание бюро обкома, на 
котором стоял вопрос о притуплении бдительности заведующего Облзу САЗОНОВЫМ 
(были арестованы 2 человека, которых он протянул к себе в Винницу из района, где до 
того работал). На бюро были внесены два предложения: первое — объявить САЗОНОВУ 
выговор и второе — объявить строгий выговор и снять с работы. Я САЗОНОВА не знал, 
дело о нем не изучал, и потому присоединился к мнению большинства, т.е. за вынесение 
САЗОНОВУ выговора с оставлением на работе. Таким образом, обвинять меня в защите 
САЗОНОВА никак нельзя.

ШТЕЙНВАРЦ сейчас работает в Западной Украине на военной работе. О его поведе-
нии и клевете на меня я написал заявление в обком. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: ШТЕЙНВАРЦА к очной ставке 
с ЮРЬЕВЫМ привлек ПРИШИВЦЫН, а не я. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: На допрос к себе 
ШИРИН вызывал меня как днем, так и ночью.

Подсудимый ШИРИН: Юрьева к себе я вызывал только днем и в том легко убедить-
ся, истребовав справку из комендатуры. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Избивал меня 
ШИРИН не только ночью, но и днем. Очная ставка с ПИПЕНКО мне была дана, как я точно 
помню, в августе месяце. Проводили ее ШИРИН и ПРИШИВЦЫН в кабинете ШИРИНА. 
Протокол очной ставки писал РЕДЕР.

Подсудимый ШИРИН: Я не мог проводить этой очной ставки, т.к. в этих числах авгус-
та уехал из Винницы, а ПИПЕНКО был арестован после моего отъезда. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Очная ставка с ПИПЕНКО мне была 
дана 20 или 21 августа. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: ПИПЕНКО был привезен 
в Винницу из Киева в то время, когда ШИРИН еще работал в УНКВД. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: БАЙДУК и ПИ-
ПЕНКО после освобождения рассказывали, что очную ставку между ними проводил 
ШИРИН, и он же до полусмерти избивал ПИПЕНКО. 

На допросе никаких изобличающих показаний ШИРИН мне не предъявлял, а только 
зачитывал с каких-то бумажек.

Подсудимый ШИРИН: На следующий день после того, как ЮРЬЕВ сел писать свои 
показания, я из Винницы уехал и ни его показаний, ни конспекта, о котором он здесь го-
ворил — не видел. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Мое дело рассмат-
ривалось судом, и я был приговорен к расстрелу. Находясь в камере смертников, я писал 
оттуда заявление на имя И.В. СТАЛИНА.

В моих показаниях о ШИРИНЕ нет клеветы, он действительно жутко издевался надо 
мной, и вообще в камерах слыл как вампир и садист.

Подсудимый ШИРИН: Я понимаю несостоятельность ареста ЮРЬЕВА, но он слишком 
преувеличивает. Допрашивал я его по поручению ПРИШИВЦЫНА, и как же мог избивать 
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днем, если рядом в комнатах работали машинистки. Без санкции КОРАБЛЕВА к такому че-
ловеку физического воздействия не применили, а КОРАБЛЕВ предупредил против этого.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Ни я, ни ПРИШИВЦЫН к подсу-
димому ЮРЬЕВУ вообще физического воздейст вия не применяли. Я вот даже удовлетво-
рил его требование о вызове прокурора, и тот его допрашивал. Был ЮРЬЕВ и у КОРАБ-
ЛЕВА.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Не помню, чтобы я вызывал 
к себе ЮРЬЕВА. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: КОРАБЛЕВ меня к себе не вызывал. 
ДРУГОБИЦКИЙ меня не допрашивал, а только беседовал со мной.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: О палке, завернутой в газету, мне 
ничего неизвестно. 

С ЮРЬЕВЫМ на допросе разговаривали настойчиво и требовали показаний, но не 
избивали его. 

Я его допрашивал 5–6 раз и мне он показания не дал. Добыли их МАЙСТРУК и ГЛУС-
СКИЙ, после того как ПРИШИВЦЫН узнал от ГЛУССКОГО, что ЮРЬЕВ колеблется 
давать показания, вызвал его и в моем присутствии еще раз предложил ему писать. Зайдя 
после этого к ЮРЬЕВУ, я увидел, что он действительно начал писать собственноручные 
показания, но содержания их я не знал и больше ЮРЬЕВА не видел.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Если у ПРИШИВЦЫНА имеются 
элементы совести и человеческой нравственности, он подтвердит мои показания.

Я искренно говорю, что тогда был доведен до такого состояния, что предпочитал уме-
реть, чем жить, и все это сделал ШИРИН. Он жутко избивал меня, и по его указанию из-
девательство надо мной продолжались даже в тюрподе. Там меня по несколько раз вызы-
вал в уборную надзиратель ДЬЯКОВ и жестоко избивал, бил и надзиратель БАБИЙКО, на 
что я жаловался коменданту ЗАВАЛЬНЮКУ.

ВТ определил: В связи с показаниями свидетеля ЮРЬЕВА вызвать и допросить в качест-
ве свидетеля коменданта УНКВД ЗАВАЛЬНЮКА.

В 2.30 суд объявил перерыв судебного заседания.
29.04. 1941 г. в 10.25 судебное заседание продолжается.

Секретарь доложил, что на судебное заседание прибыли вызванные по определению 
Трибунала свидетели ЗАВАЛЬНЮК и СКОРОХОД.

Председательствующий удостоверился в личности явившихся свидетелей и пре-
дупредил их об ответственности за дачу ложных показаний, после чего свидетели были 
удалены в свидетельскую комнату. 

ВТ определил: дополнительно вызвать в судебное заседание свидетеля УРИНЦЕВА, 
показания которого имеются на л.д. 28, т. 3.

Свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир Александрович, 1911 г. рождения, член ВКП(б) 
с 1939 г., в органах НКВД с 1934 г., начальник отделения, мл. лейтенант Госбезопасности, 
несудим, по делу показал:

(в отсутствии свидетеля ЮРЬЕВА) 
В Винницком УНКВД я работал в 4 отделении. Однажды у КОРАБЛЕВА проводилось 

оперативное совещание для работников этого отдела и на совещании стали говорить о том, 
что для допросов арестованных не хватает комнат. В связи с этим КОРАБЛЕВ сказал, что 
в Ленинграде 2–3 следователя одновременно допрашивали в одной комнате, каждый сво-
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его арестованного, и что ущерба от такого допроса нет, если арестованные не проходят по 
одному делу. На следующий день начальник 4 отделения НАДЕЖДИН также созвал сове-
щание и на нем дал указание, разнившееся от сказанного КОРАБЛЕВЫМ, а именно, что 2–3 
следователя могут допрашивать сразу несколько арестованных, проходивших по одному 
делу, и после этого такие групповые допросы стали практиковаться во втором отделении, 
по так называемым массовкам по украинским контрреволюционерам: в комнаты № 48 и 74 
заводили сразу по 5–8 арестованных и 2–3 следователя одновременно допрашивали их.

В 51 комнате работал РЕДЕР, там даже были завешаны окна, и оттуда все время нес-
лись крики арестованных. Помню, однажды туда завели арестованного КОЗИСА и зашли 
ШИРИН и РЕДЕР. Через некоторое время КОЗИСА оттуда вывели и завели ко мне, у меня 
КОЗИСА посадили на стул, и я обратил внимание, что последний (стул) сразу стал мокрым 
от крови. На одном из совещаний ШИРИН запретил писать протоколы допросов в при-
сутствии арестованного и дал установку, чтобы при арестованном делать только заметки, 
а затем по этим заметкам, в отсутствие арестованного, составлять протокол, и до подписа-
ния его арестованным обязательно давать начальнику отделения на корректировку. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: Групповые допросы у нас на-
чались с совещания у КОРАБЛЕВА, когда он говорил, что в Ленинграде практиковались 
одновременные допросы нескольких арестованных их следователями в одной комнате. 
У нас указания КОРАБЛЕВА НАДЕЖДИНЫМ было углублено и вылилось в групповые 
допросы. КОРАБЛЕВА в 4-м отделении я видел раза два. 

Избиения арестованных практиковались у ШИРИНА, РЕДЕРА и ИВАНЧЕНКО. Били 
арестованных, не дававших признаний, а то забирали к этим работникам и после они на-
чинали давать показания. 

КОЗИСА ко мне в комнату привели после того, как с ним в 51 комнате побыли ШИРИН 
и РЕДЕР.

Арестованного УПЫРЯ все управление знало как провокатора, однако, с ним носились 
как с писаной торбой, т.к. он мог дать какую угодно линию. По-моему, ШИРИН и РЕДЕР 
пользовались УПЫРЕМ для разворота всяких линий.

ЭПЕЛЬБАУМ сначала был передан мне, я к нему физического воздействия не приме-
нял, а что было после того, как его передали другому следователю, не знаю. 

ШВАРЦ проходил по бундовскому делу и являлся подследственным РЕШЕТИЛО. На 
него имелся материал, что он участник какого-то бундовского центра, и после арес та дал 
показания на 5 человек: БРУСКИНА, ЭПЕЛЬБАУМА, КЕРНЕРА и др. К верхам из этой 
группы, ШВАРЦУ, АЦЕНОВУ, по-моему, применялось физическое воздействие. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: Запрещение 
писать протоколы допросов в присутствии арестованного исходило лично от ШИРИНА. 
Утверждаю, что КОЗИС ко мне был приведен после того, как с ним поговорил ШИРИН 
и РЕДЕР, когда он сел у меня на стул, последний стал мок рый от крови. 

Подсудимый ШИРИН: К КОЗИСУ с санкции КОРАБЛЕВА было применено физичес-
кое воздействие. Об этом я знал, но сам при применении физического воздействия к КО-
ЗИСУ не присутствовал.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: Мне из-
вестно, что не сознавшихся арестованных приводили к ШИРИНУ для «разговора» и туда 
тогда же заходил РЕДЕР. Делалось это и днем, и ночью.

Свидетелем применения физических методов воздействия к Шварцу я не был, но в от-
деле говорили, что его били.
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Дело ЭПЕЛЬБАУМА вначале вел я, а заканчивал другой работник. Я к ЭПЕЛЬБАУ-
МУ физических мер воздействия не применял и таких указаний ни ШИРИН, ни МАЙСТ-
РУК не мне давали. Лично я не видел, чтобы ШИРИН бил арестованных.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: С Тищенко я работал в одной 
комнате № 72, а НЕЩАДИМОВ прибыл к нам впоследствии. ТИЩЕНКО работал в опер-
технике, следствие не вел и «прикладывался ли» к ЭПЕЛЬБАУМУ, я не видел. На допросе 
у меня ЭПЕЛЬБАУМ по заведенному тогда порядку подолгу стоял. 

(Оглашен л.д. 68, т. 3 — показания ЭПЕЛЬБАУМА).
На ногах ЭПЕЛЬБАУМА мы действительно держали.
Чтобы МАЙСТРУК избивал кого-то из арестованных, я никогда не видел. 
О ТИЩЕНКО арестованные говорили, что он их толкнул и еще что-нибудь подобное, 

о чем ГЛУССКИЙ сделал ему предупреждение.
По-моему, ЭПЕЛЬБАУМ мне признание не дал и писал ли мне он заявление о том, что 

его завербовал ПЛАТИНСКИЙ — не помню. 
Очная ставка между ЭПЕЛЬБАУМОМ и ПЛАТИНСКИМ проводилась, но заявлял ли 

на ней ЭПЕЛЬБАУМ, что у него личные счеты с ПЛАТИНСКИМ — не помню.
Групповые допросы заключались в том, что в присутствии всей группы арес тованных 

разговаривали только с одним с применением мер физического воздейст вия, а остальные 
были свидетелями этой картины.

При допросе арестованных протокол не писали, а делались только заметки. Затем 
в отсутствие арестованного составлялся черновик протокола, корректировался и печатал-
ся начисто, и лишь потом давался арестованному на подпись. 

Об УПЫРЕ и его использовании КОРАБЛЕВ, по всему, не знать не мог.
Об ЭПЕЛЬБАУМЕ из отделения кадров были справки, что он дважды исключался из 

партии за принадлежность к Бунду, и что в 1927 г. выезжал в Америку на заработки. Име-
лось также 2–3 протокола допроса его сослуживцев о том, что он восхвалял жизнь и усло-
вия для рабочих в Америке. Условия, в которых проводилось следствие по делу ЭПЕЛЬ-
БАУМА, были ненормальны и, представляя себя в положении ЭПЕЛЬБАУМА на допросе, 
я допускаю, что сам мог бы дать показания о принадлежности к Бунду. 

ЮРЬЕВА я знаю. Как-то его завели ко мне, возможно, по той причине, что допрашива-
ющий его следователь вышел по вызову. Вид у ЮРЬЕВА в тот момент был обычный. Лич-
но я физического воздействия к ЮРЬЕВУ не применял, а делали ли это другие, не знаю. 
Большей частью его допрашивал ГЛУССКИЙ, и был ли ЮРЬЕВ у ШИРИНА, не могу 
знать, т.к. этого не видел. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: За делом ЮРЬЕВА, по-моему, 
наблюдал военный прокурор, а не областная прокуратура. Показания, данные здесь 
ЮРЬЕВЫМ о ДРУГОБИЦКОМ, я слышал, но не помню, чтобы ДРУГОБИЦКИЙ говорил 
что-нибудь об этом. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: ЮРЬЕВ был арестован с санкции 
облпрокуратуры, в момент ареста он секретарем обкома не был, а работал в сахаротресте.

ЮРЬЕВА я допрашивал несколько раз, он не сдавался, и его отрицание я фиксировал 
в протоколах. Однажды ДРУГОБИЦКИЙ спросил меня, как с делом ЮРЬЕВА. Я отве-
тил, что ЮРЬЕВ не сознается, и тогда ДРУГОБИЦКИЙ сказал, что поговорит с ним сам. 
ЮРЬЕВА вызвали к ДРУГОБИЦКОМУ, зная об имевшихся крепких материалах на ЮРЬЕ-
ВА, он стал настаивать, чтобы тот дал показания, говорил, что ЮРЬЕВ грубо высказался 
по адресу следствия. Об этом составили акт, который подписал я, ДРУГОБИЦКИЙ и, ка-
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жется, ПРИШИВЦЫН. Акт писал я, почему его нет в деле ЮРЬЕВА — не знаю. Всего при 
мне ДРУГОБИЦКИЙ беседовал с ЮРЬЕВЫМ два раза.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕРНИВСКИЙ: Ни о беседе с ЮРЬЕВЫМ, ни 
о составлении акта на него ДРУГОБИЦКИЙ мне не говорил. 

В 11.40 объявлен перерыв судебного заседания.
В 11.50 судебное заседание продолжается.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: (В отсутствие свидетеля ЮРЬЕ-
ВА): С конца июня месяца по установке КОРАБЛЕВА мы настойчиво взялись за агентур-
ную работу и вербовку из неосновных проходящих по делам лиц, давших чистосердеч-
ные показания. В этот период ПРИШИВЦЫН мне сказал, что у МАЙСТ РУКА прохо-
дит ШТЕЙНВАРЦ, и высказал предложение, чтобы последнего не арестовывать, а секрет-
но снять и завербовать. Я против этого не возражал. Секретная съемка была проведена и 
ШТЕЙНВАРЦА поместили во внутреннюю тюрьму. Допрашивали его дней 5, и он, под-
твердив имевшиеся в отношении его материалы, в моем, ПРИШИВЦЫНА и МАЙСТРУ-
КА присутствии, дал показания о ЮРЬЕВЕ. В связи с этим, у ПРИШИВЦЫНА возник-
ла мысль дать ЮРЬЕВУ очную ставку с ШТЕЙНВАРЦЕМ, и КОРАБЛЕВ это санкциони-
ровал. В тот момент на ЮРЬЕВА уже имелись крепкие материалы, считавшиеся бесспор-
ными, в том числе показания по Каменец-Подольску. Очную ставку проводил ПРИШИВ-
ЦЫН, а протокол фиксировал я. Этой очной ставкой больше преследовалась цель закре-
пить ШТЕЙНВАРЦА, пос ле чего он был оформлен вербовкой и освобожден. На связи у 
меня он не был, но личное дело на него имелось, впоследствии, согласно приказу, оно было 
уничтожено и составленный об этом акт я видел лично.

(Оглашен л.д. 23, приложение 14 — протокол очной ставки 
между ЮРЬЕВЫМ и ШТЕЙНВАРЦЕМ).

Перед этой очной ставкой с ШТЕЙНВАРЦЕМ беседовали я, ПРИШИВЦЫН и МАЙ-
СТРУК, но о поведении на очной ставке его никто из нас не инструктировал.

ЮРЬЕВ начал прорабатываться еще при НАДЕЖДИНЕ. Как секретарь обкома он 
один раз участвовал в заседании Тройки.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: После ареста СПИВАКА, бывше-
го первого секретаря обкома, высказывалось мнение, что в Виннице вокруг него должна 
быть группа, на это намекал и КОРАБ ЛЕВ. Как я уже говорил, на ЮРЬЕВА в тот момент 
имелись материалы и кто-то из арестованных также дал на него показания. К этому вре-
мени из Киева поступили сведения о том, что СПИВАК, следствие по делу которого про-
водилось в Наркомате, дал там показания, касающиеся Винницы, и потому, когда я ехал 
в Киев, КОРАБ ЛЕВ поручил мне эти показания получить. В Наркомате мне сказали, что 
СПИВАК действительно дал показания по Виннице, но лишней копии протокола допро-
са не оказалось, в связи с чем СПИВАКА вызвали на допрос и КАЛУЖСКИЙ в моем при-
сутствии предложил ему повторить показания по Виннице. СПИВАК их дал, и я записал. 
В числе контрреволюционной связи СПИВАКОМ был назван ЮРЬЕВ. Правда, эти показа-
ния были общие, и потому я попросил КАЛУЖСКОГО дать мне возможность допросить 
СПИВАКА, но КАЛУЖСКИЙ сказал, что пришлет первый протокол его допроса. Потом 
ЮРЬЕВ был арестован.

Продвижение об аресте ЮРЬЕВА от меня ни в какой мере не зависело, но о том, что 
он намечается к аресту, я знал, т.к. КОРАБЛЕВ часто спрашивал, какие имеются на него 
материалы.
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Вины своей за дело ЮРЬЕВА я не снимаю, уже хотя бы потому, что во время допро-
са он заявлял мне о своей невиновности. Я не отрицаю своей причастности к применению 
мер физического воздействия к арестованным, но прошу мне верить, что к ЮРЬЕВУ я не 
прикасался. Это видно хотя бы из того, что вызывал ЮРЬЕВА к себе только днем и допус-
тил к нему прокурора ДРУГОБИЦКОГО. Поступить так в том случае, если бы применял 
к ЮРЬЕВУ меры физического воздействия, это значило бы быть без головы. 

(Дальнейший допрос подсудимого производится в присутствии ЮРЬЕВА).
ЮРЬЕВА я допросил 5–6 раз, и каждый допрос продолжался не более часа. Говорил 

я с ним настойчиво, допускал грубость, но не больше. Отрицание им принадлежности 
к контрреволюционной организации я в протоколах допросов фиксировал.

Никаких документов на допросе ЮРЬЕВУ я не предъявлял и показаний на него ему 
не зачитывал.

С ПИПЕНКО очной ставки я ЮРЬЕВУ не давал и ПИПЕНКО ни разу не допрашивал. 
Т.к. он был доставлен в Винницу, кажется, лишь в день моего отъезда. 

К тюрподу я никакого отношения не имел и не мог давать туда установок относитель-
но обращения с ЮРЬЕВЫМ. 

«Концерты» там действительно имели место, но без моей причастности к ним.
Развернутых показаний от ЮРЬЕВА я не получал, так как когда он их начал давать, 

я уехал из Винницы, это легко можно проверить по датам.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: В момент ареста секретарем обкома 

я уже не являлся, а работал в сахаротресте.
Очная ставка с ШТЕЙНВАРЦЕМ мне была дана в июле, а, возможно, и позже. 
Свои собственноручные показания я закончил в конце августа, а начал их писать 

20–22 августа у следователя, фамилии которого не помню.
Свидетель УРЛАНГ: Это был следователь ФЕДАК.
На вопросы суда [отвечает] свидетель УРЛАНГ: Даты не помню, но когда ЮРЬЕВ пи-

сал свои показания, ШИРИН находился еще в Виннице, заходил и интересовался, как пишет 
ЮРЬЕВ, я тогда работал вместе с ФЕДАКОМ и знаю, что ЮРЬЕВ у него сидел на конвейере. 

Подсудимый ШИРИН: Я даже не знаю, кто такой ФЕДАК.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Свои показания я писал дней 7, даты 

на них не ставил.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Много нехорошего наделал я в 

деле ЮРЬЕВА, и вина моя огромная, но все же показания ЮРЬЕВА в отношении меня не-
правильные. Объясняется это тем, что люди долго сидели, много перенесли из-за того, что 
мы здесь наделали, и это наложило отпечаток на сгущение красок.

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: Арест ЮРЬЕВА подготовил НАДЕЖДИН. Первые 
материалы на него — выдержки из показаний — мы получили из Каменец-Подольского, 
а потом стали поступать показания (5–6) и от наших арестованных. В связи с этим НА-
ДЕЖДИН поставил вопрос об аресте ЮРЬЕВА, однако, у меня были сомнения в том, что 
он враг. В это время Наркомат арестовал 1-го секретаря обкома СПИВАКА, и тот дал по-
казания по Виннице. В связи с чем я поручил ехавшему в Киев ШИРИНУ взять там эти 
показания. Он их привез.

Не помню, был ли у меня ЮРЬЕВ после ареста, но о поданном на мое имя заявлении 
я ничего не знал. И ДРУГОБИЦКИЙ о ЮРЬЕВЕ мне также ничего не говорил.

Так как теперь выяснилось, что ЮРЬЕВ ни в чем невиновен, вину свою в его аресте 
я признаю.
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Точно не помню, но в свете данных здесь ШИРИНЫМ показаний допускаю, что санк-
цию на проведение очной ставки между ШТЕЙНВАРЦЕМ и ЮРЬЕВЫМ я дал.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: У нас, безусловно, были воз-
можности исследовать полученные по Виннице показания на ЮРЬЕВА, но этого сделано 
не было. Кроме того, я не могу себе простить, что после ареста ЮРЬЕВА ни разу не вы-
звал его к себе. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Я был арестован на улице, но ордер 
мне предъявили только в комендатуре. Свои показания о ШИРИНЕ я подтверждаю. О нем 
можно говорить не только по себе, но и по другим лицам. В первое время меня бросали 
из камеры в камеру и это делалось не случайно, а с целью воздействия на меня и создания 
предпосылок для самооговора. Мне приходилось находиться в камерах с ЗЕЛЕНКОВЫМ 
и КОЗИСОМ. И у того, и у другого совершенного не было заднего места, оно было оголе-
но до костей и они мне говорили, что их избивал ШИРИН и РЕДЕР. Когда меня приводили 
на допрос, из всех комнат ночью и днем неслись душераздирающие крики и плач. И ведь 
недаром в тюрподе работало три человека среднего медперсонала, специально для пере-
вязок. О ШИРИНЕ шла слава как о вампире и палаче. Он наступал мне на пальцы каблука-
ми сапог, бил кулаками по лицу, избивал палкой. От длительной стоянки я получил рас-
ширение вен на обоих ногах.

В протоколе допроса от 09.08.1938 г. записано, что ШИРИН предъявляет и зачитыва-
ет мне изобличающие показания. Это провокационный метод, т.к. за показания он мог вы-
давать первую попавшуюся под руки бумажку. 

Показания против меня собраны в период моего пребывания под стражей. Показа-
ние СПИВАКА не составлено, а в части обстоятельств вербовки меня и просто не выдер-
живают никакой критики. Не даром и сам ШИРИН не обращал на них внимания и назы-
вал их ерундой.

Для чего нужна была инсценированная очная ставка между мной и ШТЕЙНВАР-
ЦЕМ, если, как говорит КОРАБЛЕВ, на меня уже имелось 5–6 показаний. А выходит, что 
очную ставку дали по той причине, что арестовали меня по неосновательным материалам. 

Когда я начал писать свои показания, ШИРИН заходил почти через каждый час, и все 
говорил, почему не даю диверсий и террора. Часто и ФЕДАК носил ему мои показания. 
В этот период Ширин раза три вызывал меня к себе, заявляя: «Почему не даешь МАЛЮ-
ТИНА? Хуже будет, если он первый тебя даст и др.».

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: МАЛЮТИН — это председатель 
облисполкома. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРЛАНГ: Я видел, как при написании ЮРЬЕ-
ВЫМ собственноручных показаний к нему часто заходил ШИРИН и брал у него написан-
ные листы.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Для собственноручных показаний 
я получил от ШИРИНА письменные вопросы, подлежащие освещению. 

Протокол очной ставки сформулировал ШИРИН. Моих объяснений не фиксировал, 
записывая только одно отрицание «нет». А более или менее полная запись моих объясне-
ний сразу бы показала всю живость фабрикуемых против меня материалов, сделало бы 
это очевидным.

На допросе он спрашивал меня и о НАУМЕНКО — работнике, и о секретаре обкома 
МИЩЕНКО, как он сюда попал и что общего с ним я имею. Я к ШИРИНУ ничего не имел, 
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во имя чего мне говорить в отношении его неправду. В моих показаниях нет клеветы, и я 
говорю только десятую часть того, что было в действительности.

Свидетель ЗАВАЛЬНЮК Никифор Кириллович, 1907 г. рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), в органах НКВД работает с 1932 г., комендант УНКГБ с 1939 г., сержант госбезо-
пасности, на вопросы суда показал:

Нам никто не давал установок, чтобы работники тюрпода применяли к арестованным 
меры физического воздействия.

Бывший надзиратель ДЬЯКОВ по натуре вспыльчивый, и за ним в 3–4 случаях заме-
чалось, что самочинно ставил арестованных на стоянку. Я по этому поводу неоднократно 
предупреждал ДЬЯКОВА и ставил вопрос о его снятии перед ПРИШИВЦЫНЫМ, в веде-
нии которого находилась тюрьма. 

ЮРЬЕВ мне также заявлял, что ДЬЯКОВ ставил его на стоянку. ДЬЯКОВ мне объяс-
нил, что сделал это за какой-то проступок ЮРЬЕВА, без чьей-либо установки. Так посту-
пать он не имел права.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Когда меня вызывали на допрос, 
ДЬЯКОВ заставлял успеть по счету «раз, два, три» одеться и обуться, и если мне это не 
удавалось, приказывал начинать все сначала, а потом выводил за дверь и принимался бить 
ключами, заявляя: «Я тебя научу, как одеваться по счету».

На издевательства в тюрподе я жаловался следователю, а также ЗАВАЛЬНЮКУ, и по-
следний даже устроил мне очную ставку с ДЬЯКОВЫМ. Усердствовал в издевательствах 
и другой надзиратель, БАБИЙКО.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЗАВАЛЬНЮК: Было это. Вообще, когда дежу-
рил ДЬЯКОВ, на него жаловались все арестованные. Я об этом докладывал зам. начальни-
ка УНКВД ПРИШИВЦЫНУ и потом ДЬЯКОВ был снят с работы.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: О грубом обращении ДЬЯКОВА и 
БАБИЙКО с арестованными я слышал. Однако это выглядело не так, как показывал сейчас 
свидетель ЮРЬЕВ. За превышение своих прав ДЬЯКОВ и БАБИЙКО с работы были сняты.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЗАВАЛЬНЮК: Случаи вызова медперсонала 
в тюрпод для перевязок арестованных имели место раза два. Я не помню, чтобы ЮРЬЕВ 
заявлял мне об избиении его ДЬЯКОВЫМ в уборной.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Об избиении меня ДЬЯКОВЫМ 
в уборной я говорил следователю, а ЗАВАЛЬНЮКУ не заявлял, т.к. об этом он сам дол-
жен был знать и знал. 

Меня лично ЗАВАЛЬНЮК не избивал, а в отношении других арестованных не знаю.
ВТ определил: Истребовать из 1-го спецотдела УНКВД для обозрения архивное след. 

дело по обвинению ЮРЬЕВА.
В 13.55 объявлен перерыв судебного заседания.

В 14.15 судебное заседание продолжается.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН. Из Винницы я уехал в августе ме-

сяце числа 20-го. ПИПЕНКО я не допрашивал и очной ставки между ним и ЮРЬЕВЫМ 
не проводил.

ВТ удостоверил, что на л.д. 187, т. 3 дела по обвинению. ЮРЬЕВА и др. имеется ко-
пия протокола очной ставки между ПИПЕНКО и ЮРЬЕВЫМ, проведенная ПРИШИВЦЫ-
НЫМ, ШИРИНЫМ и РЕДЕРОМ. Протокол датирован 23 августа.

Копия протокола очной ставки предъявлена подсудимому ШИРИНУ.
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На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Неужели я забыл? Я так твердо 
помню, что ПИПЕНКО мною не допрашивался, хотелось бы посмотреть подлинник про-
токола этой очной ставки, чтобы убедиться, действительно ли на нем имеется моя подпись.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: На очной ставке ПИПЕНКО показал, 
что имел со мной связь как с участником контрреволюционной организации. Я опровер-
гал эти показания и обстоятельно доказывал их неправдоподобность, но в протокол мои 
объяснения не записывались, а указывалось, что я не подтвердил показания ПИПЕНКО.

ВТ удостоверил, что по протоколу очной ставки ПИПЕНКО действительно подробно 
уличает ЮРЬЕВА, а ответы последнего записаны лаконически «отрицаю показания ПИ-
ПЕНКО».

Секретарь доложил о прибытии вызванного по определению ВТ свидетеля УРИНЦЕВА.
Свидетель УРИНЦЕВ Хаим Зелманович, 1898 г. рождения, еврей, рабочий, член ВКП(б) 

с 1931 г., из партии не исключался, в момент ареста работал заведующим горсообеза, бу-
дучи предупрежден об ответственности за дачу суду ложных показаний, по делу показал:

Меня арестовали 11 июня 1938 г. и привели к следователю ЖЕЛЕЗНЯКУ. По его пред-
ложению я сел на стул, но сразу же заявил: «Не так, придется тебе сесть на кончик стула 
и дать показания, что являешься участником контрреволюционной организации». Пос ле 
чего велел встать и стал бить по голове. Потом меня отвели в тюрьму, через пару часов 
ЖЕЛЕЗНЯК снова вызвал и потребовал сказать, кем завербован я и кто завербован мною. 
Я ответил: «Я — честный человек и коммунист». Пос ле этих слов ЖЕЛЕЗНЯК поставил 
меня к стенке и приказал кричать: «Я честный коммунист», и стал бить по голове об стен-
ку. У меня появилась рвота, но он не дал выплюнуть, а заставлял глотать. Так продолжа-
лось несколько дней и в конце он предложил подписать, что я завербован в Бундовскую 
организацию. Тут вошел МАЙСТРУК, и, узнав что не даю показаний, принялся совмест-
но с ЖЕЛЕЗНЯКОМ избивать меня. Так избивали меня оба, пока не потерял сознание. По-
том дали ручку, подвели к столу подписать протокол, но ручка у меня выпала, и они снова 
стали избивать меня. Довели до сумасшествия, и потом под диктовку ЖЕЛЕЗНЯКА я на-
писал, что меня завербовал в Бунд ШВАРЦ.

Когда нужно было написать, где же эта вербовка произошла, ЖЕЛЕЗНЯК сначала на-
звал ул. ЛЕНИНА, а потом, глядя в окно, указал на другую. Названия этой улицы ни я, ни 
он не знали и тогда он сказал: «Пиши на Театральной». А такой улицы в Виннице вообще 
нет. После того стал требовать: «Давай завербованных тобою». И когда я ответил, что ни-
кого не знаю, он предложил: «У вас в камере сидит ГОЙФМАН, пиши его». Тот, однако, 
оказался из другого города, и потому знать я его не мог.

Был и такой случай. ЖЕЛЕЗНЯК задал мне вопрос, как я познал свою жену. Я ответил, 
но он заявил, что нужно отвечать иначе и стал избивать. Потом вторично задал тот же во-
прос. Я ответил уже так, как он мне сказал, но и этот ответ послужил мотивом к избиению.

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРИНЦЕВ: Перед судом меня вызвал НЕЩА-
ДИМОВ и предупредил, чтобы на суде говорить, что записано в показаниях: «Иначе дело 
вернется на доследование, и тогда семью свою не увидишь». То же говорилось и другим 
арестованным по этому делу их следователями.

Судила нас спецколлегия. В тюрьме перед судом ко мне пришел адвокат КАМИНЕЦ-
КИЙ. Я ему рассказал, что мои показания ложны, вынуждены избиением, и что на суде 
буду говорить всю правду. КАМИНЕЦКИЙ стал отговаривать: «Не советую делать это, 
ведь Вы же подписали показания». Суд приговорил меня к 8-ми годам лишения свободы 
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и поражению в правах на 4 года. Просидев 23 месяца, в том числе 9 месяцев в лагерях, я по 
решению Верхсуда 11 мая 1940 г. был освобожден. 

Били меня ЖЕЛЕЗНЯК, МАЙСТРУК и меньше НЕЩАДИМОВ, били и днем, и ночью.
На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель УРИНЦЕВ: До суда проку-

рор со мной ни разу не разговаривал.
Вас (обращаясь к ШИРИНУ) я не знаю.
Больше вопросов к свидетелю УРИНЦЕВУ нет, и с согласия подсудимых свидетель 

от дальнейшего присутствия в зале судебного заседания освобожден.
Свидетель ТЕУШ Лев Маркович, 1906 г. рождения, член ВКП(б) с 1927 г., в орга-

нах НКВД с 1932 г., начальник отделения УНКВД по Измаильской области, лейтенант 
Гос безо пасности, по делу показал:

О том, что делалось в Виннице — мне ничего неизвестно, т.к. в 1938 г. я работал 
в Могилев-Подольском ГО НКВД в созданной там оперследгруппе, в этой опер следгруппе 
было несколько арестованных контрабандистов, занимавшихся контрабандой до 1921 г., 
на следствии они это признали, дело их закончили, и, согласно существовавшему тогда 
положению, направили в область. Оттуда за подписью ЗАПУТ РЯЕВА пришло указание, 
что контрабандист не может не быть шпионом, и потому предлагалось эту группу аресто-
ванных передопросить по шпионажу. Это указание ЗАПУТРЯЕВА считаю неправильным 
потому, что нельзя так говорить о всех 100 % бывших контрабандистов. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТЕУШ: Аресты при мне в оперследгруппе 
производились по показаниям. 

Контрабандисты, о которых я здесь говорил, были арестованы до меня погран отрядом.
Дело по обвинению КАЛИНЫ велось в области БЕРКУТОЙ. Об этом деле я ничего 

не помню.
(Оглашен л.д. 110, т. 3 — показания свидетеля ТЕУША).

Да, со слов БЕРКУТЫ мне известно, что направленные им по делу КАЛИНЫ прото-
колы допроса ЗАПУТРЯЕВ корректировал в отсутствие допрашиваемых.

В тот период было указание начальника УНКВД не заканчивать дела на одиночек, 
а сводить их в групповые дела, т. к. в противном случае Тройка не будет рассматривать 
их. И согласно этому указанию сводились в одну группу люди из разных сел, друг друга 
не знавшие, что считаю преступлением.

Лично не видел, но слышал, что в области практиковались групповые допросы. У нас 
в опергруппе таких допросов не было. 

Присутствовал ли я на партсобрании по вопросу исключения РЕДЕРА из партии — не 
помню. 

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ТЕУШ: Указание о све-
дении одиночек в групповые дела было применено в июле-августе 1938 г., но точно дату не 
помню. Указание это исходило от КОРАБЛЕВА, но лично я его не читал. 

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: В июле и августе месяце 1938 г. Тройка еще не ра-
ботала, и потому такого указания я не мог давать и не давал. Это же явное преступле-
ние — сводить отдельные, не имевшие между собой связи дела, в групповые.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Как-то в отсутствиее начальника 
3-го отдела я зашел к ЯЦУНСКОМУ с делом КАЛИНЫ. Собственноручные показания по 
этому делу ЛОШАКА отличались как небо от земли от составленного ЗАПУТРЯЕВЫМ 
протокола допроса, и в связи с этим ЯЦУНСКИЙ, просмотрев эти материалы, сказал, что 
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не будет отвечать за дело. После этого меня и ЯЦУНСКОГО вызвал КОРАБЛЕВ, накричал 
на нас и сказал, что дело заберет и передаст МАЙСТРУКУ.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: Да, факт разговора в кабинете 
КОРАБЛЕВА по делу КАЛИНЫ имел место.

К обвиняемым по делу КАЛИНЫ ни со стороны ЗАПУТРЯЕВА, ни со стороны БЕРКУ-
ТЫ физическое воздействие не применялось, за исключением длительного допроса. В этом 
деле была масса различных нагромождений и доходило даже до террора в связи с обнару-
жением детского пистолета. Я в дело не верил и об этом в присутствии БЕРКУТЫ намек-
нул КОРАБЛЕВУ. В итоге за это дело я получил выговор, а БЕРКУТА — 3-е суток ареста. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: Вообще, 
ЗАПУТРЯЕВ вызывал к себе допрашиваемых арестованных, но был ли им вызван ЛО-
ШАК — не знаю. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: ЗАПУТРЯЕВ вызывал к себе арес-
тованных, но протоколы допроса писал в отсутствие этих арестованных, с их собственно-
ручных показаний. Поэтому протоколы разнились от собственноручных показаний. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: Практика составления протоколов допросов по 
заметкам в отсутствие обвиняемого была введена до меня. Составленный таким образом 
протокол заметкам не противоречил, т.к. для уточнения отдельных моментов я вызывал 
арестованного и беседовал с ним. 

О деле контрабандистов я сейчас ничего не помню, но, если мною были даны указа-
ния передопросить контрабандистов по шпионажу, то, очевидно, по той причине, что по 
материалам на этот счет были подозрения, и это указание я считаю правильным.

(Приглашен свидетель ЭПЕЛЬБАУМ).
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: В своей автобиографии и при 

поступлении на работу я не скрывал [инфомации] о поездке в Америку. В этот период 
я был еще беспартийным и ехал в Америку повидаться с сестрой, а не с целью искать ра-
боту. Разрешение на поездку получил официально в установленном порядке.

По части ЛАВРЕНТЬЕВА могу сказать, что он объективно вел следствие, но ЛАВ-
РЕНТЬЕВ являлся только исполнителем, а вдохновителем был ШИРИН.

(Оглашен л.д. 68, т. 3 — показания ЭПЕЛЬБАУМА).
ЛАВРЕНТЬЕВ меня не бил, только угрожал, что это сделает, а также присутствовал 

при избиении меня МАЙСТРУКОМ, НЕЩАДИМОВЫМ, ТИЩЕНКО, БЕРЕЗНЯКОМ. На 
одной ноге меня держал ТИЩЕНКО в присутствии ЛАВРЕНТЬЕВА, в его же кабинете.

ТИЩЕНКО меня бил и о мою щеку тушил горящую папиросу. 
Однажды, когда я находился на стоянке, вошел НЕЩАДИМОВ, и, узнав, что пока-

зания не даю, сказал: «Дайте его мне, у меня он даст показания». На второй вечер меня 
дейст вительно передали ему и ночью НЕЩАДИМОВ сильно избил меня. 

В тюрподе меня били БАБИЙКО и ДЬЯКОВ.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: Возможно, что ТИЩЕНКО 

бил ЭПЕЛЬБАУМА, когда я выходил из комнаты, т.к. однажды ЭПЕЛЬБАУМ заявил мне, 
что ТИЩЕНКО трогает меня.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: МАЙСТРУК бил меня в при-
сутствии ЛАВРЕНТЬЕВА.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: Возможно, это и было, но я не 
помню.
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(Свидетели ЮРЬЕВ и ЭПЕЛЬБАУМ временно освобождены 
от присутствия в зале судебного заседания).
В 16.00 объявлен перерыв судебного заседания

В 20.35 судебное заседание продолжается.
Свидетель ГЛУЩЕНКО Михаил Силович, 1907 г. рождения, член ВКП(б) с 1930 г., 

начальник следчасти УНКВД, лейтенант Госбезопасности, несудимый, по делу показал:
В Виннице я работал с конца февраля или начала марта 1938 г. в 4-м отделе. Там име-

ли место извращения, которые с приездом КОРАБЛЕВА приобрели широкий размах. 
В апреле у КОРАБЛЕВА проводилось оперативное совещание, на нем он, крепко разде-
лав НАДЕЖДИНА за то, что тот свернул операцию, предложил развернуть ее. После это-
го совещания НАДЕЖДИН предложил снять все учеты в отделе и составить оперлисты 
на аресты.

В тот период из районов поступали списки, на основе их составлялись общие оперлис-
ты, которые давались руководству на утверждение, и затем по этим оперлис там произво-
дились аресты.

Перед 1-го мая по инициативе КОРАБЛЕВА или НАДЕЖДИНА, точно не знаю, был 
широко введен метод групповых допросов. При таких допросах в каждой комнате стояло 
по многу арестованных, и сам НАДЕЖДИН с палкой в руках обходил эти кабинеты и тре-
бовал признаний. Как потом подсчитали, за одну ночь в результате таких допросов было 
получено 100 признаний.

Лично был свидетелем, как ШИРИН диктовал РЕДЕРУ протокол допроса обвиняемо-
го в отсутствие последнего.

На одном из совещаний КОРАБЛЕВ информировал: в сахарной промышленности 
вскрыта к-р организация, и дал установку на вскрытие этой организации и у нас в Винни-
це. ШИРИН или РЕДЕР тогда же заявили ему, что у них уже по этой части есть показа-
ния не то КОЗИНА*, не то другого арестованного из работавших в камерах. Вообще, КО-
ЗИС, как и УПЫРЬ, являлся таким арестованным, который давал показания по ряду дел. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: БОРОВСКОЙ и СЕМЕНЧУК — 
сотрудники фельдсвязи, из них первый был арестован по национальному признаку, как 
поляк. Материалов на них не было, и я несколько раз выносил постановление об их осво-
бождении, но ШИРИН каждый раз возражал: «Вы плохо работаете, они должны дать по-
казания, т.к. честных людей мы не арестовываем». Впоследствии БОРОВСКОЙ и СЕМЕН-
ЧУК были освобождены.

Я лично видел как ШИРИН и РЕДЕР составляли протоколы допроса арестованных 
в их отсутствие. Со слов сотрудников, фамилии их не помню, протоколы в отсутствие 
обвиняемых писал и ЗАПУТРЯЕВ.

На одном из совещаний КОРАБЛЕВ информировал, что в Сибири вскрыты целые пол-
ки и дивизии контрреволюционных формирований, состоявшие из бывших белых, и что 
такие же формирования, несомненно, должны быть и у нас на селе. Вскоре с этим из райо -
нов были истребованы списки и по ним составлялись оперлисты на аресты. Я сам прини-
мал участие в составлении таких оперлистов и должен сказать, что не могли проверить, 
соответствовали ли действительности изложенные в оперлистах данные компрометирую-
щего порядка на включенных туда лиц, т.к. никаких материалов в подтверждение присы-
лаемых из районов списков мы не получали.

* Так у тексті. Вірогідно, йдеться про Козіса.
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МЕФЕДОВСКИЙ — сын попа, на него имелись агентурные материалы и официаль-
ные данные о том, что он в школе группирует молодежь — детей репрессированных, ри-
сует фашистскую свастику и проводит антисоветскую агитацию.

Его арестовали, и на допросе он показал мне, что обработан дядей в контрреволюци-
онном духе, но об организации ничего не говорил.

ДАНИЛЕЙКО, узнав какие показания дает МЕФЕДОВСКИЙ, взял его к себе, через 
10–15 минут привел его обратно, и МЕФЕДОВСКИЙ после этого стал сам писать показа-
ния, но тут пришел РЕДЕР и забрал его от меня для объединения с другими арестованны-
ми участниками молодежной контрреволюционной организации. 

Показания о БОГДАНОВЕ МЕФЕДОВСКИЙ мне не давал, и справку на БОГДАНОВА 
я не составлял.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: ГЛУЩЕНКО, по-видимому, 
забыл: МЕФЕДОВСКИЙ давал показания о БОГДАНОВЕ. Последний хоть и являлся ком-
сомольцем, но принадлежал к числу детей репрессированных. Отец и мать его были рас-
стреляны, как зиновьевцы, и на него имелось несколько агсводок. БОГДАНОВУ тогда 
было лет 20, но, несмотря на свой возраст, он, как мне рассказывали, уже после ареста его 
4-м отделом высказывал террористические настроения. Этот факт приводили как пример 
того, что мы у себя не смогли вскрыть по делу террористических намерений. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: Возможно, МЕФЕДОВСКИЙ 
и дал показания о БОГДАНОВЕ, но не мне, и я их не помню.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Дело МЕФЕДОВСКОГО за-
брали у нас в 4-й отдел, там оно было объединено с другими делами и получило название 
«Новое поколение». До передачи этого дела в 4-й отдел ГЛУЩЕНКО действительно гово-
рил, что сомневается в показаниях МЕФЕДОВСКОГО, т.к. такой группы как «Новое поко-
ление» не слышал. Я по этому поводу сказал ГЛУЩЕНКО: «Ничего МЕФЕДОВСКОМУ 
не навязывай, пиши то, что он говорит, а потом проверим».

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: С этим делом из-за чести рас-
крытия новой организации у нас с 4-м отделом получилась драка.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: На БОГДАНОВА у нас были 
получены серьезные показания от МЕФЕДОВСКОГО, но мы БОГДАНОВА не арестовали, 
т.к. это дело забрал 4-й отдел. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: Мне МЕФЕДОВСКИЙ ничего 
о «Новой генерации» не говорил и показаний на БОГДАНОВА не давал.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: МЕФЕДОВСКОГО от ГЛУ-
ЩЕНКО я взял к себе, кажется, в связи с тем, что к ГЛУЩЕНКО в тот момент кто-то зашел 
или туда привели другого арестованного. За 10–15 минут, что МЕФЕДОВСКИЙ пробыл 
у меня, я воздействовать на него никак не мог. К тому же, это было в августе месяце, когда 
применение физических методов не практиковалось. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: Писать МЕФЕДОВСКИЙ стал 
сразу после того, как вышел от ДАНИЛЕЙКО. Что за показания он тогда дал — не знаю, 
т.к. сразу после того, как закончил писать, его забрали в 4-й отдел.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: Я не помню, чтобы высказы-
вал сомнение в существовании контрреволюционной молодежной организации.

(Оглашен л.д. 42, т. 4 — показания ДАНИЛЕЙКО).
БОГДАНОВА я знал только издали и так высказался по той причине, что показания 

МЕФЕДОВСКОГО должен был брать под сомнение.
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КОРАБЛЕВУ об этом деле я докладывал.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: По «Молодой генерации» из 

Киева была ориентировка, и арестованного МЕФЕДОВСКОГО я помню.
Кто именно, я или ПРИШИВЦЫН, дал распоряжение о передаче этого дела в 4-й от-

дел — не помню.
Возможно, об этом деле я информировал обком партии, но сейчас о нем ничего не 

помню.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: У нас в отделе была установ-

ка, что в случае необходимости применения к арес тованным физического воздействия, об 
этом писался специальный рапорт начальнику УНКВД, и по получении санкции физичес-
кое воздействие применяли.

В этой части «забойщиками» считались РЕДЕР и ИВАНЧЕНКО. 
(Оглашен л.д. 88, т. 2 — объяснение ГЛУЩЕНКО).

ШИРИН часто закрывался в комнате вместе с РЕДЕРОМ и были разговоры, что они 
там применяют физическое воздействие к арестованным. Делалось ли ими это с санкции 
руководства или нет — не знаю. 

О том, что к арестованным по делу молодежной организации применялись физичес-
кие методы воздействия я на предварительном следствии показал со слов прочих, лично 
же этого не видел.

О том, что КОЗИС и УПЫРЬ после осуждения их продолжительное время допраши-
вались еще по другим делам, я слышал от других сотрудников. Помню также, что с пока-
заний УПЫРЯ у нас даже иронизировали.

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРЛАНГ: О допросе КОЗИСА после осужде-
ния не может быть и речи, т.к. его дело рассматривалось выездной сессией Военной кол-
легии, и после вынесения приговора КОЗИС сразу был расстрелян. Что касается УПЫРЯ 
и ДРАГАЕВА, то об использовании их после осуждения можно говорить. РЕДЕР, вызывая 
их, давал им чай, колбасу и булочки. Вообще, их держали в привилегированном положе-
нии по той причине, что они давали показания на других арестованных. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: И УПЫРЬ, и КОЗИС были осуж-
дены Военной коллегией, и приговор в отношении их сразу был приведен в исполнение.

Комендантом Военной коллегии тогда являлся РЕДЕР и как таковой он присутство-
вал на заседании ВК при допросе КОЗИСА. Услышав приговор, КОЗИС выразил изумле-
ние, но РЕДЕР сразу забрал его вниз.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я не помню, кто подбирал со-
став для обслуживания Военной коллегии, но со мной этот вопрос, конечно, был согласован.

Военная коллегия рассмотрела тогда около 30 дел, однако, не все они были проведены 
РЕДЕРОМ, а часть поступила из особого отдела.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Большинство дел, рассмотрен-
ных тогда Военной коллегией, были проведены РЕДЕРОМ. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: На совещании после информа-
ции КОРАБЛЕВА о вскрытии контрреволюционной организации в сахарной промышлен-
ности ШИРИН и РЕДЕР сказали, что у них уже имеются такие показания одного аресто-
ванного (при этом, по-моему, назвали КОЗИСА), и тогда КОРАБЛЕВ дал задание развер-
нуть работу в этом направлении. О том, что КОЗИС и УПЫРЬ допрашивались по моло-
дежной организации, я показал со слов других.
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На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: Я не пом-
ню, давал ли КОРАБЛЕВ на оперсовещаниях установку вести групповые допросы и исхо-
дило ли это от него или от НАДЕЖДИНА — не знаю. 

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: Я действительно сделал на оперативном совещании 
информацию о вскрытии в Сибири контрреволюционных формирований, и если в свя-
зи с этим дал установку просмотреть материалы у нас, то в этом ничего незаконного нет. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: БОРОВ-
СКИЙ и СЕМЕНЧУК были арестованы 3-м отделом, а потом в числе других переданы 
нам. Я даже писал постановление об их освобождении. 

Подсудимый ШИРИН пояснил: БОРОВСКИЙ и СЕМЕНЧУК являлись арестованны-
ми 3-го отдела, поэтому я к ним ничего общего не имел, в связи с чем и говорил, что по их 
делу нужно обращаться к 3-му отделу.

Дело «Молодая генерация» было передано в 4-й отдел по распоряжению КОРАБ ЛЕВА. 
Ориентировка Киева об этой организации поступила к нам задолго до того, как МЕФЕ-
ДОВСКИЙ дал показания. УПЫРЬ был арестован до меня и использовался в качест ве ка-
мерной агентуры. В связи с этим к нему действительно, с ведома руководства, было при-
вилегированное отношение. Это, конечно, неправильно.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ГЛУЩЕНКО: Был толь-
ко один случай, когда я подписал рапорт об отсрочке приведения приговора над осуж-
денным к ВМН для использования его как камерника по освещению содержащихся там 
арес тованных.

(Оглашен л.д. 205, т. 6 — рапорт ГЛУЩЕНКО).
Под указанными в этом рапорте мотивам отсрочки исполнения приговора я понимал 

камерную работу.
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: В 3-м отделе тоже были 

случаи задержки исполнения приговоров. Так, у ЛЕВИНЗОНА сидели осужденные муж 
и жена, и он мне сказал, что они используются для камерной работы. Им разрешали полу-
чение передач и с их помощью арестованные в камерах провоцировались на дачу показа-
ний. Доходило даже до того, что арестованный китаец также называл себя «ПОВ».

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: 
Использование осужденных мужа и жены после вынесения в отношении их решения 
Тройкой относиться к сентябрю 1938 г. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Об этом факте я слышу впервые.
Подсудимый КОРАБЛЕВ: Санкцию на отсрочку приговора я давал по май месяц 

включительно.
В 22.15 объявлен перерыв судебного заседания.

В 22.30 судебное заседание продолжается.
Свидетель АЛЕКСЕЕВА Александра Тимофеевна, 1913 г. рождения, член ВЛКСМ, 

машинистка УНКГБ, в органах работает с 1935 г., несудимая, по делу показала:
В 1938 г. я работала машинисткой и печатала справки, прокурорские постановления на 

арест, постановления на содержание под стражей, протоколы допросов арестованных и пр. 
На вопросы суда [отвечает] свидетель АЛЕКСЕЕВА: Протоколы допроса ШИРИН 

мне диктовал с неподписанных арестованными черновиков, которые сразу после отпеча-
тывания уничтожались. 
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Оперативные листы я печатала со списков, поступивших из районов, на которых 
имелись отметки КОРАБЛЕВА или БУТЕНКО, кто подлежит аресту. Диктовали мне эти 
спис ки ШАЛАМОВ и др. работники. 

Случаев, чтобы постановления на арест печатались сразу с этих списков, не помню.
(Оглашен л.д. 186, т. 2 — показания АЛЕКСЕЕВОЙ).

Нам приносили черновики справок, мы их перепечатывали, и потом с отпечатанного 
экземпляра заготовляли на бланках постановления прокурора о мере пресечения.

Под 1-е мая я была вызвана вечером в отдел, и начальник сказал, что нужно напеча-
тать постановления об избрании меры пресечения, т.к. прибывают новые арес тованные, 
а без этих постановлений тюрьма их не примет. Проработала я тогда недолго, и когда за-
кончила работу, то видела, что в коридоре стояли арестованные, их было несколько человек.

Приходилось мне и самой печатать протоколы допроса с черновиков, в которые были 
внесены исправления. Эти черновики арестованными подписаны не были, и случалось, 
что после корректировки я перепечатывала их еще несколько раз. После корректировки 
смысл протокола менялся, но примера привести не могу, т.к. мне трудно вспомнить.

Я сидела в комнате, рядом с которой находились кабинеты начальника отдела и его за-
местителя ШИРИНА. Фамилии арестованных, протоколы допроса которых мне приходи-
лось печатать особенно часто, я не помню. 

Протоколы обычно мы печатали большие, на 30–40 листах, и были случаи, что после 
окончания печатанья ШИРИН у меня спрашивал: «Ну как, хорош протокол?». Этот его во-
прос я понимала как желание узнать мое мнение, может ли протокол быть направлен в Киев.

(Оглашен л.д. 179, т. 2 — показания АЛЕКСЕЕВОЙ).
Эти показания я подтверждаю. Под диктовку ШИРИНА я печатала протоколы допро-

са КОЗИСА и работников обкома. После печатанья эти протоколы давались арестованным 
на подпись, но поступали ли они потом вторично для перепечатывания и корректировки, 
не могу сказать.

Избиения арестованных в УНКВД имели место, т.к. слышала крики, и между сотруд-
ников был об этом разговор. Лично я не видела, как арестованных избивали, но когда арес-
тованных вели на допрос, на их лицах были видны синяки. Эти арестованные числились 
за 4-м отделом, начальником которого был НАДЕЖДИН, а его заместителем ШИРИН.

В УНКВД была комната, в которой сидел, по-моему, БЕРЕСТЯНКО. Если арес-
тованный не сознавался, то говорили, что его нужно отвести к этому работнику.

Крики арестованных обычно слышала ночью, а не днем.
Однажды я печатала с ДАНИЛЕЙКО обвинительное заключение на Тройку по груп-

повому делу в отношении всех обвиняемых, ДАНИЛЕЙКО диктовал «сознался», а затем, 
дойдя до одного, сказал: «Подождем, т.к. протокол обвиняемым еще не подписан». После 
этого вышел, затем вернулся и сказал, что можно писать «сознался».

Корректировка протоколов допроса арестованных была не в пользу последних.
Оперлисты печатались со списков, которые диктовали мне сотрудники. Диктовка 

практиковалась, с одной стороны, для быстроты и выправления слога, а с другой сторо-
ны, в связи с встречавшимися неясностями, когда встречались эти неяснос ти, работник хо-
дил к начальнику, выяснял у него и потом продолжал диктовать. Полная копия списков, 
по-моему, не печаталась.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель АЛЕКСЕЕВА: Практика 
корректировки и печатания протоколов была введена еще до приезда ШИРИНА в Винницу.
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Были случаи, что сначала печатался черновой протокол, а затем он корректировался 
и после того перепечатывался начисто.

Подсудимый ШИРИН: Свидетель АЛЕКСЕЕВА показала правду.
Свидетель ГУНЯ Александр Андреевич, 1916 г. рождения, член ВКП(б) с 1938 г., в ор-

ганах с мая месяца 1938 г., старший оперуполномоченный СПО УНКВД, сержант Госбезо-
пасности, несудимый, по делу показал:

В апреле 1938 г. у КОРАБЛЕВА было совещание работников 4-го отдела, и он там дал 
установку о ведении групповых допросов: в комнату приводили 4–5 арестованных и 3–4 
следователя допрашивали их. 

Была установка, что до полного сознавания арестованного протокола не писать, а де-
лать только заметки, и на подпись арестованному протокол до просмотра его начальни-
ком не давался.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГУНЯ: Протоколы допросов печатались на 
машинке, и при подписании их арестованные против редакции протокола не возражали.

Лично я протоколы на корректировку давал ШИРИНУ, РЕДЕРУ и ДАНИЛЕЙКО. Их 
корректировка касалась грамотного изложения протокола и вела ли она к сгущению кра-
сок — сейчас не помню.

Когда мне и ДУДНИКУ пришлось в первый раз допрашивать арестованного, нам 
дали вопросник и сказали записать все, что по этим вопросам арестованный скажет.

Во время допроса я ругал арестованных, но ни одного из них не бил. Мы тогда только 
что пришли в органы, в связи с этим и НАДЕЖДИН, и КОРАБЛЕВ предупреждали, что 
если кто-то из нас, молодых, ударит арестованного, будет за это отвечать.

При групповых допросах под 1-е мая я сидел с ДУДНИКОМ и еще третьим работ-
ником в отдельной комнате. Туда к нам от БЕРЕСТЯНКО и др. приводили сознавшихся 
арес тованных и мы отбирали от них короткое заявление, что они являются участника-
ми контр революционной организации. Следов избиения на этих арестованных я не видел, 
и никто из них на избиение мне не жаловался. 

Арестованного СОЛОВЬЕВА не помню. 
(Оглашен л.д. 127, т. 3 — показания СОЛОВЬЕВА). 

Нет, я не помню СОЛОВЬЕВА.
Дело ВДОВИНА я не видел. Как-то ДАНИЛЕЙКО вызвал меня и сказал: «Возьми-

те ВДОВИНА и напишите протокол». Со слов ВДОВИНА я написал об имевшемся у него 
оружии (наган и патроны), и оно было изъято. Знаков насилия на лице и руках ВДОВИНА, 
по-моему, тогда не было.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ГУНЯ: Я присутство-
вал на совещании у КОРАБЛЕВА, и он тогда сказал, что можно по практике Ленинграда 
проводить групповые допросы, как было дано это указание: каждый ли следователь дол-
жен допрашивать своего арестованного или сразу нескольких арестованных, не помню. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ГУНЯ: Распоряжение до-
просить арестованного по вопроснику мне дал начальник отделения ДАНИЛЕЙКО.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ДАНИЛЕЙКО: ГУНЯ являл-
ся молодым работником. Поэтому я и давал ему вопросник. Также поступал и ШИРИН, од-
нако, не только в отношении молодых работников, а и в отношении работников опытных. 

Случаи, что я направлял ГУНЕ сознавшихся арестованных для записи в протоколе их 
показаний, имели место. Делал я это на основании установки НАДЕЖДИНА и ШИРИНА, 
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которые говорили, что, если не успеваешь сам написать протокол, то можно арестованно-
го передать для этой цели другому работнику.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ГУНЯ: На партсобрании я говорил, что видел, 
как в кабинет РЕДЕРА заводили арестованных и потом оттуда слышались крики. Лично 
свидетелем избиения РЕДЕРОМ арестованных я не был.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ТАТАРЧУК: Я выступал на партсобрании 
и сказал, что про РЕДЕРА может подробно рассказать работавший с ним ГУНЯ. Послед-
ний, однако, не откликнулся на мои слова и уклонился от рассказа о том, что происходит 
в 4-м отделе. Этот его поступок я объясняю малодушием.

На вопросы суда [отвечает] ТЕРНИВСКИЙ: Состав суда по делу ЭПЕЛЬБАУМА, 
УРИНЦЕВА и др. я не помню. А гособвинителем тогда выступал ДРУГОБИЦКИЙ. ЛЕВИНА 
в тот момент являлась моей женой. О том, что она была в составе суда по делу — я не знал.

В 23.50 объявлен перерыв судебного заседания.
В 00.30 судебное заседание продолжается.

Свидетель Дудник Петр Павлович, 1911 г. рождения, член ВКП(б), в органах НКВД 
работает с марта 1938 г., начальник следчасти УНКГБ, сержант Госбезопасности, несу-
дим, по делу показал:

Я работал в 4-м отделе УНКВД по Винницкой области в 1938 г., там практиковались 
групповые допросы нескольких арестованных двумя следователями.

Протоколы допроса писались в черновике и сдавались на проверку старшим работни-
кам или начальникам отделений и отделов. Они вносили изменения, после чего протоко-
лы перепечатывались и лишь потом давались арестованным на подпись. Не сознавшихся 
арестованных заставляли стоять и считать до 1000, сажали их на край стула.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДУДНИК: Я лично побоев арестованным не 
наносил, а делали ли это другие, не знаю.

На очной ставке между ЗАКОМ и ВДОВИНЫМ РЕДЕР в моем присутствии дал поще-
чину ВДОВИНУ. Последний обвинялся как участник повстанческой организации, а ЗАК 
был арестован по показаниям КОЗИСА, по чьим показаниям были арес тованы ВДОВИН 
и ИСЕРЗОН — не знаю.

(Оглашен л.д. 273, т. 4 — объяснение ДУДНИКА).
Да, правильно, на ВДОВИНА были показания КОЗИСА.
ВДОВИНА, кроме очной ставки, больше при мне не допрашивали. ГУНЯ при этой оч-

ной ставке не присутствовал.
На оперативном совещании в апреле 1938 г. НАДЕЖДИН дал указание, что по опы-

ту Ленинграда нужно проводить одновременный допрос сразу нескольких арес тованных, 
если они не проходят по одному делу. 

Эти допросы сводились к следующему: комната, в ней один стул, у стены стоят чело-
век 5 арестованных, а 2 следователей ходят перед ними и кричат: «Давай показания». Мне 
также поручали участвовать в таких допросах, но приходилось работать посменно, по-
тому что не накричишься так и столько, что один не выдерживал.

Если арестованный на групповом допросе соглашался давать показания о своей контр-
революционной деятельности, у него брали расписку в том, что он признает себя виновным 
и будет давать показания, после чего отпускали отдохнуть, а остальные продолжали стоять.

Арестованного ИСЕРЗОНА я знаю. Его допрашивали почти все работники, в том чис-
ле и я, но я не избивал его. 
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(Оглашен л.д. 148, т. 3 — показания ИСЕРЗОНА).
Это неправда, его не избивали.
Бумажка, которую я зачитывал ИСЕРЗОНУ — это заявление его соседа относительно 

вывезенных вещей из квартиры ИСЕРЗОНА.
(Оглашен л.д. 148, т. 3 — показания ИСЕРЗОНА).

Такого документа не было, и я его зачитывать не мог.
О вскрытии контрреволюционной повстанческой организации среди бывших крас-

ных партизан нас ориентировал ШИРИН и тогда дал установку, что мы должны требовать 
от наших арестованных выдачу оружия. На допросе арестованные из числа бывших крас-
ных партизан отрицали предъявленное им обвинение и говорили, что являются честны-
ми борцами за советскую власть, указывали с кем работали и кто может подтвердить их 
непричастность к организации, но мы, согласно имевшимся тогда указаниям, это в прото-
кол не записывали. 

Начальником отдела в то время являлся НАДЕЖДИН, его заместителем ШИРИН, 
а начальником отделения был ДАНИЛЕЙКО.

По поручению ШИРИНА я однажды дал арестованному КАМИНСКОМУ на подпись 
отпечатанный протокол его допроса. Прочитав его, КАМИНСКИЙ сказал, что все пра-
вильно и подписал.

Арестованного ЛЕСНИКА не помню.
Была ли очная ставка между ЗАКОМ и ИСЕРЗОНОМ, не помню.
До суда ЗАК был вызван мною не для обработки, а по той причине, что по заданию 

Киева нужно было выяснить у него об одном лице.
(Оглашен л.д. 149, т. 3 — показания ИСЕРЗОНА).

Такой случай у ДРУГОБИЦКОГО был, но с ИСЕРЗОНОМ ли, не помню. Происходило 
это на допросе, но за сколько дней до суда, не знаю. Председательствовала в суде по этому 
делу ЛЕВИНА, а прокурором был ДРУГОБИЦКИЙ.

ШИРИН и РЕДЕР часто закрывались вместе один у другого, и оттуда слышались 
крики РЕДЕРА.

ЗАК отпечатанный протокол своего допроса подписал. ДРУГОБИЦКОМУ по этому 
поводу ничего не заявлял, а на суде от показаний отказался.

(Оглашен л.д. 178, т. 3 — показания ЗАКА).
Такого случая не помню и не слышал, чтобы ЗАК заявил отказ ДРУГОБИЦКОМУ от 

показаний, но знал, что ДРУГОБИЦКИЙ вызывал арестованных по этому делу и говорил 
с ними.

Делал ли ЗАК какие-либо замечания на протокол допроса при его подписании — не 
помню.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ДУДНИК: На совещани-
ях у КОРАБЛЕВА я был два раза. На одном из них, кажется, в апреле 1938 г. присутствовали 
только вновь принятые работники, и КОРАБЛЕВ предупредил нас не бить арес тованных. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ДУДНИК: После этого предупреждения я слы-
шал, что арестованных все же били, если бы это было сейчас, я бы доложил КОРАБЛЕВУ, 
а тогда не знаю, почему об этом не заявил. 

Подсудимый КОРАБЛЕВ пояснил: В то время у нас были массовые аресты, в отдель-
ных случаях приходилось давать санкции на применение физических методов, и чтобы 
это не подействовало на молодых работников, я предупредил их не бить арестованных.
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На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Избиения арестованных я не 
допускал. Как показывают здесь свидетели, физическое воздействие применялось отдель-
ными работниками без моего ведома. И об этих случаях я не знал. 

Не знал и об умерших арестованных в тюрьме, т.к., кроме случая с ПАВЛЮКОМ, мне 
о них не докладывали.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: 29.08.1940 г., когда я находился в больнице Лукья-
новской тюрьмы, там лежал также бывший подследственный Винницкого УНКВД ИСЕР-
ЗОН, и он мне рассказал, что его в Виннице избивали ДУДНИК и МАЙСТРУК, о себе 
ИСЕРЗОН говорил, что он невиновен.

Свидетель СКОРОХОД Анисим Иосифович, 1904 г. рождения, член ВКП(б) с 1929 г., 
начальник 3-го отделения УНКГБ, мл. лейтенант Госбезопасности, на вопросы подсуди-
мого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает]:

В Жмеринке ЗАПУТРЯЕВ работал примерно месяц в оперследгруппе. Были ли 
в ОДТО станции Жмеринка наши арестованные — не знаю, но мне известно, что ЗАПУТ-
РЯЕВ периодически ходил туда и там допрашивал арестованных. Такого случая, чтобы 
ЗАПУТРЯЕВ вызывал на допрос сразу по 10–12 арестованных не знаю. 

После ЗАПУТРЯЕВА начальником оперследгруппы остался ГРАНОВСКИЙ.
На вопросы суда [отвечает] свидетель СКОРОХОД: Жмеринская оперследгруппа 

имела некоторое отношение к ДТО. По этому вопросу, как мне передавали, туда приезжал 
КОРАБЛЕВ и заявил, что по распоряжению УСПЕНСКОГО оперследгруппа контролирует 
работу ДТО. И ведь недаром оперследгруппа, сообщая в область сведения о числе сознав-
шихся арестованных, включала в них данные и ДТО.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Да, такие сведения оперслед-
группа давала, но только в этом и заключался ее контакт с ДТО.

На вопросы суда [отвечает] свидетель СКОРОХОД: Это значит, что ЗАПУТРЯЕВ 
знал об арестах, проведенных ДТО.

Говорили, что однажды ДТО днем арестовало, прямо с работы, сразу 12 рабочих. Не 
знать об этом факте ЗАПУТРЯЕВ не мог. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Когда я работал в Жмеринской 
оперследгруппе, мне не было известно где, кто, как и за что арестовывался по линии ДТО.

По ходатайству свидетеля ТЕРНИВСКОГО последний, с согласия подсудимых, от 
дальнейшего присутствия в зале заседания суда освобожден.

В 1.40 объявлен перерыв судебного заседания.
30.04. в 11.30 судебное заседание продолжается.

Секретарь доложил, что по сообщению, переданному по ВЧ из Ворошиловграда, сви-
детели МАЙСТРУК и ПРИШИВЦЫН прибудут в Винницу в ночь на 1-е мая. 

Относительно свидетелей МАРТЫНЮКА и ШАЛАМОНА: в ответ на повторный их 
вызов поступили телеграммы от начальника УНКГБ с места работы о том, что в связи 
с выполняемыми оперативными заданиями они прибыть в Винницу не смогут.

ВТ определил: в соответствии с ранее вынесенным определением о возможности слу-
шанья дела в отсутствие неявившихся свидетелей, за исключением МАЙСТРУКА и ПРИ-
ШИВЦЫНА — дело слушаньем продолжить.

В связи с тем, что свидетели МАЙСТРУК и ПРИШИВЦЫН прибудут лишь 01.05., по 
заслушанию объяснений по делу подсудимого ЗАПУТРЯЕВА объявить перерыв до при-
бытия этих свидетелей, по окончании допроса явившихся свидетелей и обвиняемых.
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Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ по делу показал: Начну с дела бессарабцев. Проходившие 
по этому делу РАЙЗМАН и МИРОНОВ были арестованы до моего прибытия в Винницу. 
Арест остальных обвиняемых по делу также произведен не мной, а ШАБУНИНЫМ и ТО-
КАРЕВЫМ, и это свидетельствует о том, что делом руководил не я, а ТОКАРЕВ. 

8 июня 1938 г. ТОКАРЕВ арестовал ГУБЕРСКОГО, и того же числа последний дал по-
казания об организации. На основании этого был арестован КРУЛИКОВСКИЙ, и ТОКА-
РЕВ предложил мне допросить его. Ко мне КРУЛИКОВСКИЙ попал уже с собственноруч-
ными показаниями о признании и в тот же день, 9 июня, я запротоколировал его показа-
ния, однако, в меньшем объеме, чем это было собственноручно изложено им. Подробный 
протокол допроса КРУЛИКОВСКОГО был составлен позже. Свои показания, данные мне, 
КРУЛИКОВСКИЙ потом подтвердил начальнику отделения.

РАЙЗМАН была арестована 4 апреля ТОКАРЕВЫМ, и в постановлении Военного 
прокурора указано, [что] на нее был составлен меморандум. Допрос ее производил БЕР-
КУТА. Допрашивалась она им и 28 июня, и в протоколе записано, что допрос прерван, 
а 29 июня она уже поступает в тюрьму. Я в этот период участия в ее допросе не принимал. 
ШАБУНИН показал здесь, что я посылал его для допроса РАЙЗМАН в больнице, сразу 
после покушения ее на самоубийство. Составленный протокол не имеет даты, а подпись 
РАЙЗМАН ничем не отличается от подписи, которую она учиняла, будучи в нормальном 
состоянии. Как же это могло произойти, если по акту больницы в этот день она была 
в таком состоянии, что даже не могла повернуться в постели. Таким образом, показания 
ШАБУНИНА о допросе им РАЙЗМАН сразу же после снятия с петли являются ложью.

Впервые я увидел РАЙЗМАН и стал ее допрашивать 8 июля, имея на руках показания 
ГУБЕРСКОГО, КРУЛИКОВСКОГО и др., которые я ей и предъявил на допросе. Через день 
дал ей очную ставку с КРУЛИКОВСКИМ, а затем БЕРКУТА провел очную ставку с дру-
гими арестованными, и все ее изобличали. Сомнений в состоятельности дела у меня ника-
ких не было. Тем более, что допросы производили разные следователи.

Я категорически заявляю, что в 18 комнате никогда не работал, а АГЕЕВ говорит, что 
из этой комнаты от меня вынесли на руках избитую РАЙЗМАН. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: В Жмеринке я работал 
с 17 апреля по 5 мая, но оттуда часто приезжал в Винницу, и потому мог 28 апреля подпи-
сать постановление о мере пресечения РАЙЗМАН. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ продолжает пояснение: МИРОНОВ — перебежчик, под-
держивал связь с Румынией, и имелись сведения, что он стремился уехать за границу. 
Пос ле ареста его допросил МАКСИМЕНКО, и он дал показания о шпионаже. Эти же по-
казания он подтвердил потом и БЕРКУТЕ. Я лично никакого участия в этом деле не при-
нимал. Почему в деле оказалось постановление, подписанное мной и датированное февра-
лем, я думаю, но категорически этого не утверждаю, что здесь не моя подпись. С этим по-
становлением учинен подлог, и сделать это мог МАКСИМЕНКО, который также не рабо-
тал в Виннице в феврале месяце, но постановление подписал. Я лично делом МИРОНОВА 
не руководил и его не фальсифицировал. 90–95 % допросов по этому делу произвел ША-
БУНИН, а я допросил только одного человека.

Мне инкриминируется фальсификация дела чехов. Это обвинение я отрицаю кате-
горически. На предварительном следствии следователь мне внушил, что дело чехов было 
взято из Казатинской опергруппы в Винницу в связи с чехословацкими событиями, и я 
так писал. Но, как оказывается, это дело с прямыми показаниями, полученными еще в Ка-
затине, поступило в Винницу в июле месяце, т.е. задолго до этих событий, и о нем в Киев 
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была направлена докладная записка, в которой указывалось, что обвиняемые связаны с 
чешской разведкой. Спустя некоторое время из Киева позвонил ТРОИЦКИЙ, сообщил, 
что, по их данным, ЧЕРМАК является резидентом немецкой разведки и предложил пе-
редопросить обвиняемых по немецкому шпионажу. Затем по этому же поводу позвонил 
РИВЛИН. Об этом я доложил КОРАБЛЕВУ. Тот сказал, что я не умею работать, сам вы-
звал ВАШИРОВСКОГО, и последний показал, что ЧЕРМАК действительно работал на 
Германию. После этого КОРАБЛЕВ предложил передопросить всех обвиняемых, и они 
подтвердили свою шпионскую деятельность в пользу Германии. Никаких сомнений в 
состоятельнос ти этого дела не было, тем более, что по директиве центра подлежали аре-
сту все, кто хотя бы раз посетил консульство, а на 7 или 8 обвиняемых по этому делу име-
лись дела-формуляры, где указывалось, когда каждый из них посещал консульство. 

С рассмотрения Тройки это дело не снималось, т.к. показания о немецком шпионаже 
обвиняемых были получены от них еще до начала работы Тройки. Предположение, что пе-
реквалификация обвинения связана с чехословацкими событиями также не имеет под со-
бой почвы.

По этому делу я допросил только 3-х человек, а остальные обвиняемые допрашивались 
другими следователями. Никакой фальсификации с моей стороны в этом деле нет, обвини-
тельное заключение точно соответствует материалам дела, и моя вина только в том, что не 
досмотрел за работой ВОДКИНА, который, оформляя дело, изъял старые протоколы, где 
обвиняемые признавали себя чешскими шпионами, и проставил старые даты на 4-х поста-
новлениях о предъявлении обвинения. Но и этот подлог ВОДКИНА сущности дела не из-
менил. Ведь и свидетель СОЙФЕР показал, что убежден в том, что обвиняемые шпионы.

12.55 объявлен перерыв судебного заседания.
В 13.05 судебное заседание продолжается.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ продолжает объяснение: Об этих действиях ВОДКИНА 
по чешскому делу я не знал, не досмотрел. Эта моя вина объясняется тем, что я больной 
человек, у меня постоянные головные боли, частые обмороки, провалы памяти и, возмож-
но, не допуская мысли, что работник из Киева может учинить подлог, я просто небрежно 
отнесся к делу.

О деле МИЛЬШТЕЙНА. ЛИТВАК заявил, что я распорядился не давать МИЛЬ-
ШТЕЙНУ очной ставки с лицами, на коих он ссылался, и делал это якобы с той целью, 
чтобы успеть пропустить дело по Тройке, т. к. на тот момент она якобы заканчивала рабо-
ту. Это неправда, дело было закончено до того, как Тройка начала работу, и какой мне был 
смысл осудить одного МИЛЬШТЕЙНА, а двух других оставить на свободе. 

О работе в Жмеринке. По приезде КОРАБЛЕВА в Жмеринку ему там были предостав-
лены имевшиеся материалы, и в последующем аресты производились по его отметкам на 
этих материалах.

К арестам по линии ДТО Жмеринская опергпуппа отношения не имела, за исключе-
нием лишь того, что включала их сведения в общую сводку для Винницы, ни одного опер-
совещания в ДТО я не проводил, работу там не контролировал и даже в глаза не видел их 
арестованных. 

Ни к одному арестованному физического воздействия не применял, никаких искрив-
лений не допускал и показания КЛЯТЫШЕВА против меня категорически отрицаю.

Аресты опергруппа проводила с санкции УНКВД и облпрокуратуры, и с точки зре-
ния того времени имелись все директивы с перечислением категорий лиц, подлежащих 
аресту, незаконных — необоснованных арестов не было.
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Никакой фальсификации с моей стороны по делу КАЛИНЫ не было. При допросе 
КАЛИНЫ я сначала сделал заметки, а потом по ним составил протокол допроса, который 
и был дан обвиняемому на согласование. Никаких измышлений от себя не вписывал, да 
и как мне было это делать, если я сам настаивал на экспертизе по делу.

Нет ни одного факта, чтобы я допрашивал осужденных по делам других арестован-
ных. Был только один случай, на следующий день после осуждения Тройкой на РАДЗИ-
КОВСКОГО поступили материалы о том, что он оговорил ряд работников. Об этом доло-
жил КОРАБЛЕВУ, и тот распорядился допросить РАДЗИКОВСКОГО. Я это сделал, одна-
ко, и сейчас считаю, что поступил правильно и никакого преступ ления здесь нет.

До Винницы я работал оперуполномоченным, но с массовыми операциями впервые 
столкнулся только здесь в силу своего служебного положения. Мог ли я в таких условиях 
противостоять им. Конечно, нет. 

Свидетель БЕРКУТА: Меня крайне поражают объяснения ЗАПУТРЯЕВА по делу 
КРУЛИКОВСКОГО и РАЙЗМАН. Я долго думал об этом деле, старался вспомнить все 
его детали, и вот после судебного заседания мне удалось восстановить в памяти несколь-
ко иные обстоятельства, чем я показывал здесь на допросе меня трибуналом. РАЙЗМАН 
была арестована на основании директивы как перебежчица. Я несколько раз допрашивал 
ее, но, кроме анкетных данных, ничего не записал, т.к. она все отрицала. Потом я уехал на 
один месяц на курорт. По возвращении меня в тот же день позвали к ЗАПУТРЯЕВУ, и, ска-
зав, что РАЙЗМАН находится в тяжелом состоянии, предложил немедленно поехать до-
просить ее, мотивировав это тем, что она несколько раз допрашивалась мною, но протоко-
ла нет. Тогда же предложил, чтобы протокол допроса датировать задним числом.

РАЙЗМАН оказалась в тюремной больнице и находилась в тяжелом состоянии, я в 
соответствии с указанием ЗАПУТРЯЕВА допросил ее, составил протокол, датировал его 
предыдущим днем и больше туда не ездил.

Когда приступил к работе после отпуска, мне работники сказали, что имеется круп-
ное дело на КРУЛИКОВСКОГО и др., этого дела до моего отъезда в отпуск не было. На 
КРУЛИКОВСКОГО уже был протокол допроса и по этому протоколу я потом допросил 
его. РАЙЗМАН прошла по показаниям всех обвиняемых по этому делу. Руководил делом 
ЗАПУТРЯЕВ.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: РАЙЗМАН я допрашивал в тюрьме 
после ее попытки к самоубийству. Было это в день моего выхода на работу.

Протокол допроса датировал предыдущим днем, согласно установке ЗАПУТ РЯЕВА, 
сказавшего, чтобы проставить дату 27–28 июня. До того на протяжении месяца РАЙЗМАН 
я не допрашивал, т.к. находился на курорте. Теперь я понимаю, что распоряжение о допро-
се РАЙЗМАН ЗАПУТРЯЕВ мне дал с той целью, чтобы показать, что перед попыткой к са-
моубийству РАЙЗМАН ее допрашивал я. А поскольку протокол записан объективно, зна-
чит, не допрос является причиной покушения на самоубийство.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Показания БЕРКУТЫ явная 
клевета. Ведь не мог же я предусмотреть тогда, что через 3 года мне будет инкриминиро-
ваться дело РАЙЗМАН, чтобы так обставить этот момент. РАЙЗМАН допрашивали БЕР-
КУТА и ШАБУНИН, они ее избили, а теперь изворачиваются. В связи с этим я прошу 
взять справку из тюрьмы, кто и когда вызывал РАЙЗМАН на допрос и время возвраще-
ния ее с допроса.
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ВТ определил:
1. В связи с показаниями подсудимого ЗАПУТРЯЕВА и свидетеля БЕРКУТЫ затре-

бовать из тюрьмы справку о датах вызова на допрос бывшей подследственной РАЙЗМАН 
за период июнь месяц до момента поступления ее в тюрьму в тяжелом состоянии и попыт-
ки к самоубийству. 

Кроме того, по тем же мотивам истребовать из УНКВД справку о времени пребыва-
ния свидетеля БЕРКУТЫ в отпуске в 1938 г. 

2. В связи с тем, что свидетели МАЙСТРУК и ПРИШИВЦЫН в судебное заседание 
не прибыли и ожидаются лишь 1-го мая, отложить продолжение судебного процесса до 
04.05.1941 г., обязав этих свидетелей через начальника УНКВД явкой в судебное заседа-
ние к указанному времени.

В 14.05 объявлен перерыв судебного заседания до 04.05.1941 г.
04.05.1941 г. в 11.00 судебное заседание продолжается.

Секретарь доложил, что в судебное заседание прибыли свидетели МАЙСТРУК и 
ЛЕВИНЗОН.

Свидетель ПРИШИВЦЫН, прибытие которого ожидалось 1-го мая, не прибыл.
Председательствующий удостоверился в самоличности вновь прибывших свидете-

лей, предупредил их об ответственности за дачу ложных показаний, после чего свидетели 
были удалены в свидетельскую комнату.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Ввиду того, что на предварительном следствии я не был 
ознакомлен с архивными следственными делами, которые сейчас инкриминируются мне 
по обвинительному заключению, прошу дать мне возможность ознакомиться с ними в су-
дебном заседании.

Кроме того, прошу огласить имеющиеся в деле показания ФЕДОРОВА, истребовать 
из РКМ по Винницкой области справку о привлечении к ответственности работников 
милиции ПАВЛЮКА, ТЕНДЕРУКА и ГРИЦЮКА за искривление социалистической за-
конности, а также приобщить к делу копию моего представления в Наркомат о привлече-
нии к уголовной ответственности за аналогичные преступления бывших начальников РК 
НКВД ЗЛОБИНА и ШАКАЛОВА.

Во время проведения предварительного следствия я из Киева писал ряд заявлений 
в ЦК, Верховный Совет, НКВД СССР о том, что следствие по моему делу ведется тенден-
циозно. В связи с этим я просил Военный Трибунал допустить по делу защиту, но в этом 
мне было отказано. Проходящие по моему делу свидетели продолжают клеветать на меня 
и здесь, в судебном заседании, так, например: 

БУТЕНКО показал, что оперативные листы на аресты были введены мною, а, между 
тем, практика арестов по оперлистам существовала еще до меня.

Относительно смерти арестованного ПАВЛЮКА ДАНИЛЕЙКО заявил, что якобы 
пришел ко мне и требовал расследования по этому поводу. В действительности никакого 
расследования он не требовал, а когда я на очередном совещании спросил у ДАНИЛЕЙКО, 
не применял ли он физического воздействия к ПАВЛЮКУ, ДАНИЛЕЙКО ответил отри-
цательно. Ложны его показания и о том, что я на заседаниях Тройки выносил решения 
о расстреле, предлагая, вместе с тем, доработать дело. Это утверждение ДАНИЛЕЙКО 
отверг здесь и прокурор ТЕРНИВСКИЙ.

ГЛУЩЕНКО заявил, что арестованные КОЗИС и УПЫРЬ после осуждения их Воен-
ной коллегией были оставлены для работы с ними по делам других арестованных. Хоро-
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шо, что свидетель ПЕРЕПЕЛЯК удостоверил факт приведения в исполнение приговора 
над этими осужденными сразу же после вынесения его.

Я прошу, чтобы меня судили за то, в чем я действительно виноват, и оградили бы от 
клеветы свидетелей.

В 11.15 для обсуждения ходатайства подсудимого КОРАБЛЕВА суд удалился в сове-
щательную комнату. В 11.30 суд вышел из совещательной комнаты и председательству-
ющий огласил определение:

Военный Трибунал, обсудив ходатайство подсудимого КОРАБЛЕВА о предоставле-
нии ему возможности ознакомиться с инкриминируемыми ему по обвинительному заклю-
чению делами «бундовцев», «сахарников», «бессарабцев», «чехов», «молодой генерации», 
об истребовании и приобщении к делу документов о привлечении к ответственности за 
нарушение соцзаконости работников РКМ, РО НКВД и проч.,

Определил:
1. Предоставить подсудимому возможность в перерывах судебного заседания озна-

комиться с имеющимися в распоряжении Трибунала делами, из числа инкриминируе-
мых подсудимому КОРАБЛЕВУ по обвинительному заключению. При наличии в УНКВД 
остальных дел истребовать таковые для той же цели. 

2. Удовлетворить также ходатайство об истребовании справки о привлечении к уго-
ловной ответственности ПАВЛЮКА, ТЕНДЕРУКА и ГРИЦЮКА, а также копии пред-
ставления Наркомату по вопросу привлечения к уголовной ответственности за нарушение 
соцзаконости ЗЛОБИНА и ШАКАЛОВА.

3. Показания свидетеля ФЕДОРОВА огласить после допроса явившихся свидетелей.
4. Заявление о клеветнических показаниях свидетелей БУТЕНКО, ДАНИЛЕЙКО 

и ГЛУЩЕНКО занести в протокол судебного заседания.
Председательствующий (подсудимому ЗАПУТРЯЕВУ): «В Военный Трибунал посту-

пил акт внутренней тюрьмы о Вашем нехорошем поведении в ночь на 1-е мая, объясните 
причину этого поведения».

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Я прошу мои пояснения по этому акту заслушать в отсут-
ствии остальных подсудимых и свидетелей. 

ВТ определил: учитывая ходатайство подсудимого ЗАПУТРЯЕВА, его пояснения по 
акту заслушать в отсутствии подсудимых и свидетелей. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: (дает пояснения в отсутствии подсудимых и свидетелей) 
Под арестом я уже нахожусь 15 месяцев, в процессе предварительного следствия следова-
тель КОБЯКОВ терроризировал меня и иначе как врагом не называл, заявляя, что на меня 
имеются показания УСПЕНСКОГО и ЯРОЛЯНЦА о моей якобы принадлежности к анти-
советскому заговору в органах. В мае или июне КОБЯКОВ требовал, чтобы я написал по-
казания на КОРАБЛЕВА, ТЕРНИВСКОГО и сек ретаря Винницкого обкома КП(б)У МИ-
ЩЕНКО, как о врагах. 

Я 15 месяцев ждал суда, будучи уверенным, что здесь установят правду, и мне не 
предъявят столь тяжкого обвинения.

Слушая здесь, как в судебном заседании свидетели, чувствующие, как у них под но-
гами горит земля, валят все на меня, мне показалось, что ничем не смогу опровергнуть их 
клеветы. Особенно на меня подействовала явная клевета свидетеля БЕРКУТЫ и его пока-
зания, данные 30 апреля сего года.

30 апреля — это день рожденья моей дочери, под впечатлением воспоминаний и сво-
его настоящего положения (и сам не знаю, как это получилось) сделал петлю, потом оду-
мался и своего намерения в исполнение не привел.
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Это проявление моей слабости ни в коей мере не вызвано желанием уйти от правосу-
дия, я не такой человек, как обо мне у вас, возможно, создалось впечатление.

В процессе предварительного следствия я неоднократно писал заявления и в Верхов-
ный Совет, и в прокуратуру, просил вызвать меня для объяснений. Из Военной прокура-
туры пришел ДВОРЕНКО, но первыми словами его были: «Что вы антисоветскими дела-
ми занимаетесь?». Мне не поверили там, мне кажется, что не поверят и здесь, и это так же 
послужило причиной к возникновению у меня мысли покончить собой.

После дачи подсудимым этого пояснения в зал судебного заседания 
введены остальные подсудимые и приглашены свидетели.

Свидетель ЛЕВИНЗОН Арон Ефимович, 1911 г. рождения, член ВКП(б) с 1939 г., зам. 
начальника следчасти УНКВД Сумской области, в органах НКВД работает с 1934 г., сер-
жант госбезопасности, не судился, личных счетов с подсудимым не имеет, по делу показал:

В 1938 г. я работал в 3-м отделе по Винницкой области, когда заместителем началь-
ника отделения был ЗАПУТРЯЕВ. У нас имелось дело на чехов, арестованных в Казатин-
ском районе, которые после ареста дали показания, что они завербованы чешской развед-
кой. Это дело в период чехословацких событий докладывалось на Тройке. Но в связи с тем, 
что в тот момент у нас с Чехословакией были дружеские отношения, с рассмотрения Трой-
ки его сняли, и под непосредственным руководством ЗАПУТРЯЕВА и ВОДКИНА обвиня-
емые по этому делу были передопрошены по немецкому шпионажу, и при повторном рас-
смотрении все они Тройкой были осуждены.

Операции по полякам проводил 3-й отдел, и эти дела направлялись в Москву на аль-
бомы. Потом поступило сообщение, что на внесудебное рассмотрение будут направлять-
ся дела только по шпионажу. В связи с этим, отдельные обвиняемые из арестованных по 
польской операции вызывались и от них дополнительно брался короткий протокол, что 
они завербованы агентами иноразведки.

У меня было дело на арестованную РОЛИНСКУЮ. Последняя являлась дочерью ку-
лака и по материалам дела проходила как антисоветски настроенный человек. Это дело 
было послано на Особое совещание, но его оттуда возвратили, а спус тя 1 месяц от нее уже 
были другим следователем добыты показания, что она завербована польским агентом. 

Однажды меня вызвал ЗАПУТРЯЕВ и дал дело на некого ЗЕЛИНСКОГО. ЗЕЛИН-
СКИЙ в 1927 г. работал комендантом советского посольства в Токио, и в деле имелись 
данные о каких-то его связях с обслуживающим посольство персоналом. Передавая мне 
дело, ЗАПУТРЯЕВ сказал, что ЗЕЛИНСКИЙ уже осужден к ВМН, но т.к. материалы сла-
бенькие, дело нужно доработать, допросить ЗЕЛИНСКОГО о японском шпионаже.

Я долго сидел с ЗЕЛИНСКИМ, но он ничего нового не дал. В связи с чем даже не был 
составлен протокол.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Точно помню и утверждаю, что 
при передаче мне дела ЗЕЛИНСКОГО ЗАПУТ РЯЕВ сказал, что ЗЕЛИНСКИЙ уже осуж-
ден к расстрелу, но, что в связи с слабенькими материалами, дело нужно доработать.

По имевшимся в деле материалам ЗЕЛИНСКИЙ расстрела не заслуживал.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Внача-

ле на альбомы шли дела не только по шпионажу, но и по контрреволюционным органи-
зациям, а затем, по-моему, было получено указание, что во внесудебном порядке будут 
рассмат риваться дела по шпионажу. В связи с этим указанием и стали перекрашивать 
в шпионов арестованных, обвинявшихся в принадлежности к контрреволюционным орга-
низациям. Начальником отдела был ТОКАРЕВ, но главную роль по отбору дел, которые 
могли пройти по шпионажу, играл ЗАПУТРЯЕВ. 
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Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: У нас было много дел, обвиняемые по которым 
признали себя участниками ПОВ, но в деле совершенно не отражалась деятельность этого 
обвиняемого, как участника контрреволюционной организации. В то время у нас имелись 
данные, что ПОВ тесно связана с польской разведкой, почему и стали требовать, чтобы у 
обвиняемых выяснялось какой характер носила их организация и имела ли она связь с раз-
ведкой. Вот в такой плоскости и проводился допрос, а вовсе не так, как говорит ЛЕВИНЗОН. 
И эти допросы я считаю вполне правильными.

Разве не может быть, что вначале обвиняемый дает одни показания, а затем в процес-
се дальнейшего следствия другие. Почему же ЛЕВИНЗОН считает арестованную РОЛИН-
СКУЮ исключением и ее дело ставит мне в вину?

Относительно ЗЕЛИНСКОГО ЛЕВИНЗОН говорит явную неправду. После вынесе-
ния Тройкой о нем решения он ни разу не допрашивался, и чтобы убедиться в этом, я про-
шу Вас просмотреть его дело. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Приблизительно в апреле или 
мае 1938 г. у нас было оперативное совещание, и на нем нам сказали: «Теперь во внесу-
дебном порядке будут рассматриваться дела только по шпионажу. Поэтому из имеющих-
ся у нас дел необходимо отобрать перспективные в этом отношении дела и обвиняемых по 
ним допросить по шпионажу».

Свои показания относительно ЗЕЛИНСКОГО я подтверждаю.
Имелось у нас дело на ПОЛИЩУК и ТАРУБАРА. Она в 1927 г. была переброшена 

в СССР польской разведкой и для шпионской деятельности вербовала своего мужа. Все 
это ПОЛИЩУК на следствии признала и показала, что в конце 1938 г. к ней должен при-
йти на связь агент польской разведки. С целью задержания этого агента я предлагал воз-
держаться от передачи дела ПОЛИЩУК на Тройку, ЗАПУТ РЯЕВ со мной не согласился, 
дело было рассмотрено и ПОЛИЩУК с мужем осуждены. Таким образом, возможность 
задержания польского агента была потеряна.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Такого случая я не помню. 
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: С рассмотрения на Тройке дело 

чехов было снято где-то в 1938 г., и я лично знаю, что доработка этого дела была поруче-
на ВОДКИНУ.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: На предварительном следствии ЛЕВИНЗОН говорил, что 
о передопросе чехов по германскому шпионажу ему известно со слов ПЕРЕПЕЛЯКА, 
а здесь указывает, что лично знал об этом. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Я никогда не говорил, что о пе-
редопросе чехов по германскому шпионажу знаю якобы от ПЕРЕПЕЛЯКА. Об этом фак-
те я знал лично. А относительно ПЕРЕПЕЛЯКА сказал, что и он может подтвердить это. 

(Оглашен л.д. 189, 205, 206, т. 4 — показания ЛЕВИНЗОНА).
На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Я лично 

не присутствовал на заседании Тройки, когда там первый раз докладывалось и было сня-
то дело чехов, но об этом знали, т.к. работал в отделе, где проводилась подготовка дел 
к Тройке.

О том, что дело чехов было снято с рассмотрения в связи с чехословацкими события-
ми — это мой личный вывод.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Свидетель ЛЕВИНЗОН здесь заявил, что дела по линии 
ПОВ рассматривались во внесудебном порядке только лишь первое время. Это не соот-
ветствует действительности, т.к. ПОВ-ские дела шли на альбомы все время.
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Говорил ЛЕВИНЗОН также и о дополнительном передопросе участников ПОВ. Это 
также не соответствует действительности, так как всегда обвиняемому по делу ПОВ обя-
зательно ставился вопрос о причастности к шпионажу. 

Еще 27 или 28 июня 1938 г. арестованный по делу чехов ВАШИРОВСКИЙ дал пока-
зания о том, что является шпионом в пользу германской разведки. Если дело чехов и сни-
малось с рассмотрения Тройки, то только потому, что не все обвиняемые по этому делу 
были допрошены в разрезе немецкого шпионажа и снятие дела с Тройки отнюдь не связа-
но с чехословацкими событиями. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЯЦУНСКИЙ: ЛЕВИНЗОН возглавлял группу, 
которая занималась подготовкой и оформлением дел на Тройку. Поэтому он и знает о фак-
те снятия с рассмотрения Тройки дела на чехов.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Да, в тот период я работал в груп-
пе, которая занималась подготовкой дел на Тройку.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: Альбомные дела, посланные в Москву в мае меся-
це, оттуда были возвращены для доследования, и потому нет ничего удивительного в том, 
что по ним производились дополнительные допросы. 

На последней Тройке рассматривались дела как по шпионажу, так и по организации 
ПОВ. Поэтому не было никакой необходимости перекрашивать ПОВ-цев в шпионов. Судя 
по показаниям свидетелей, дело чехов было таки снято с рассмот рения Тройки, но это сня-
тие ни в коей мере не связано с чехословацкими событиями, а объясняется, по-видимому, 
тем, что материалы следствия не соответствовали обвинительному заключению. Это об-
винительное заключение составлял МАРТЫНЮК и он написал, что обвиняемые являют-
ся чешскими шпионами, тогда как в деле уже имелись показания о германском шпионаже. 

Мне допрошенные мною по этому делу обвиняемые дали показания о своей принад-
лежности к германскому шпионажу и о принадлежности к чешскому шпионажу я их ни-
когда не допрашивал. 

Указаний ВОДКИНУ датировать протоколы допросов чехов задним числом я никог-
да не давал. Показания в этой части не соответствуют действительности, в связи с чем 
я неоднократно просил дать по этому поводу очную ставку с ВОДКИНЫМ. Да и какой 
смысл мне было давать такое указание, если показания ВАШИРОВСКОГО о германском 
шпионаже были получены мною еще в июне месяце. 

(Оглашен л.д. 162 об., т. 3 — дело ВОДКИНА).
(И по ходатайству подсудимого ЗАПУТРЯЕВА л.д. 96, т. 7 — 

справка 3-го отдела НКВД УССР).
Подсудимый КОРАБЛЕВ: Я прошу найти копию нашей записки в Наркомат, на осно-

вании которой УСПЕНСКИЙ посылал свое донесение в Москву о чешском деле. По этой 
записке можно будет точно установить — когда именно у нас были данные о шпионаже 
чехов в пользу Германии. 

По ходатайству подсудимого КОРАБЛЕВА оглашен л.д. 266 об., т. 4 — показания 
МАРТЫНЮКА.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Вот и из этих показаний МАРТЫНЮКА явствует, что уже 
тогда у нас имелись показания обвиняемых по делу о причастности их к немецкому шпи-
онажу.

ВТ определил: в связи с показаниями подсудимого КОРАБЛЕВА истребовать из УНКГБ 
копию донесения в Наркомат о вскрытии чешской организации. 

В 13.00 объявлен перерыв судебного заседания.
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В 13.20 судебное заседание продолжается.
Секретарь доложил, что поступили затребованные по определению ВТ справка о 

времени вызова на допрос бывшей подследственной РАЙЗМАН и справка относительно 
отпуска в 1938 г. БЕРКУТы.

Председательствующий огласил представленные справки.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: До 8 июля РАЙЗМАН я не вы-

зывал и не допрашивал.
В записях тюрьмы может не быть моей фамилии как вызывавшего РАЙЗМАН на до-

прос, т.к. она за мной не числилась и потому вызывалась не от моего имени, а от имени 
следователя, который вел дело. 

В 12 комнате сидел ШАБУНИН.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Точно помню, что на второй день 

после попытки РАЙЗМАН к самоубийству ЗАПУТРЯЕВ послал меня допросить ее, мотиви-
руя это тем, что я мало записал протоколов ее допроса, а РАЙЗМАН «может еще умереть».

(Свидетелю предъявлен протокол допроса РАЙЗМАН без даты).
Этот протокол записан мною, дату в условиях тюремной больницы забыл проста-

вить. РАЙЗМАН не являлась моей подследственной, потому ставил ей вопросы лишь в той 
плос кости, как предложил мне ЗАПУТРЯЕВ, ибо в противном случае он вторично бы по-
слал меня для нового допроса. При мне в тот момент дела РАЙЗМАН не было. Возможно, 
я взял с собой лишь отдельные показания на нее.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: В 1938 г. я отдыхал в Хараксе 
и прибыл туда числа 28 мая, о чем можно убедиться по прописке на паспорте.

Свидетель предъявляет председательствующему паспорт.
ВТ удостоверил, что на паспорте свидетеля БЕРКУТЫ имеется отметка о приписке 

его в Хараксе 2 июня 1938 г. 
На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: В момент допроса мною РАЙЗМАН 

она лежала на койке и находилась в тяжелом состоянии. Покончить жизнь самоубийством 
она пыталась в ночь перед этим допросом, и на шее у нее была заметна синяя борозда.

ШАБУНИНА в больнице я не видел, ездил ли он допрашивать РАЙЗМАН в тюрьму 
после попытки ее к самоубийству — не знаю, и он об этом мне не говорил. 

Свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: В 1938 г. я по болезни получил отпуск и также был в Харак-
се. Приехал туда 7 июня, по приезде застал там БЕРКУТУ. Из Харакса БЕРКУТА выехал 
на 5–6 дней раньше меня. Когда выехал я — не помню. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Я не давал БЕРКУТЕ задания 
поехать в больницу для допроса РАЙЗМАН.

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Когда я вернулся из отпуска, меня 
вызвал ШАБУНИН. Сообщил, что РАЙЗМАН пыталась повеситься и направил его к ЗА-
ПУТРЯЕВУ. Тот предложил мне поехать допросить ее, добавив при этом, что могут быть 
неприятности, т.к. она может умереть, а у меня нет протоколов ее допроса. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ШАБУНИН: ЗАПУТРЯЕВ заявил, что не 
имел отношения к РАЙЗМАН, а в действительнос ти ни одно дело, в том числе и дело 
РАЙЗМАН, без него не проходило. Я же лично, по поручению ЗАПУТРЯЕВА, вызывал ее 
к нему на допрос, не указывая в вызове ни его, ни своей фамилии. Мог вызывать ее для 
него и в комнату № 12 накануне попытки РАЙЗМАН к самоубийству. Обстановка этого до-
проса ЗАПУТРЯЕВЫМ РАЙЗМАН мне не известна.
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Я не верю, чтобы АГЕЕВ или КОЛЕСНИКОВ могли бить РАЙЗМАН. В тюрьме я 
спросил у нее, почему она пыталась покончить собой. Она ответила: «Не хочу жить». 
Больше по этому поводу я ее не расспрашивал.

Мне не приходилось видеть, чтобы ЗАПУТРЯЕВ применял физическое воз дейст вие 
к арестованным. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель БЕРКУТА: Со слов бывшего работника 
КОЛЕСНИКОВА мне известно, что РАЙЗМАН избивали как будто ЗАПУТРЯЕВ и ТОКА-
РЕВ. Избитую ее внесли в его комнату, и там она находилась весь день, на протяжении 
которого КОЛЕСНИКУ пришлось сидеть с ней. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЗАВАЛЬНЮК: Даты не помню, но был случай, 
что РАЙЗМАН находилась в дежурной комнате, и по данному мне распоряжению я напи-
сал записку о том, чтобы ее поместили в больницу. Кем было дано это распоряжение — не 
помню.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель БЕРКУТА: До сегод-
няшнего дня я не заявлял суду об избиении РАЙЗМАН ЗАПУТРЯЕВЫМ и ТОКАРЕВЫМ 
по той причине, что об этом мне было известно не лично, а со слов КОЛЕСНИКОВА.

ВТ определил: в связи с показаниями свидетеля БЕРКУТЫ о бывшем работнике 
УНКВД КОЛЕСНИКОВЕ, который, как значится по справке тюрьмы, вызывал РАЙЗМАН 
на допрос накануне ее доставки в больницу — вызвать и допросить КОЛЕСНИКОВА 
в качестве свидетеля. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: В то время у нас существовал 
порядок, по которому для вызова арестованных нужно было давать заявку за день вперед.

Мне неоднократно ЗАПУТРЯЕВ предлагал вызвать к нему на допрос отдельных арес-
тованных. В таких случаях я вызывал их от своего имени. Однажды по распоряжению 
ЗАПУТРЯЕВА была вызвана мною и РАЙЗМАН, сидела у меня около часа, но ЗАПУТРЯЕВ 
куда-то ушел, и потому, не дождавшись его, я отправил РАЙЗМАН обратно.

ЗАПУТРЯЕВ здесь заявил, что не бил арестованных, но я могу рассказать о факте, ког-
да арестованный, бывший врач Жмеринской больницы, ОСТРОВИЧ Отто Оскарович жа-
ловался мне на избиение его ЗАПУТРЯЕВЫМ. Было это в конце июля или начале августа. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Об ОСТРОВИЧЕ я ничего не 
могу сказать, т.к. такого дела не помню, но заявляю, что ни одного из арестованных я не бил.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАКСИМЕНКО: В деле МИРОНОВА имеет-
ся постановление, выписанное мною датой, когда я в Виннице еще не работал. Возможно, 
это произошло по той причине, что арестованный сидел долгое время неоформленный, 
как это часто случалось, и потому для оформления дела приходилось выписывать доку-
менты задними датами.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Подписание мною постанов-
лений задним числом, возможно, объясняется тем, что работник, который составлял их 
в свое время, в тот момент отсутствовал.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ШАБУНИН: 10 и 28 июня 
РАЙЗМАН мог допрашивать только ЗАПУТРЯЕВ, и отправляясь по его заданию в тюрь-
му, я видел у него маленький протокол допроса РАЙЗМАН, написанный его рукой. Этого 
протокола сейчас в деле почему-то нет.

В УНКВД я РАЙЗМАН не допрашивал.
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: МАКСИМЕНКО заявил, что 5 мая он вызывал 

РАЙЗМАН по моему поручению, а в деле имеется документ, подтверждающий, что тогда 
в Виннице я отсутствовал.
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ШАБУНИН говорит, что видел короткий протокол допроса РАЙЗМАН, якобы напи-
санный моей рукой, и его не оказалось. Но ведь дело оформлял сам ШАБУНИН, так пусть 
скажет, кто же изъял этот протокол.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ШАБУНИН: Дело 
РАЙЗМАН вели несколько следователей.

Протокол ее допроса, составленный ЗАПУТРЯЕВЫМ, я видел, когда дело еще не 
было подшито и, возможно, при оформлении мною дела этот протокол мне не дали, а я 
тогда не обратил на это внимание. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: ШАБУНИН говорит, что делом бессарабцев ру-
ководил я. Но в действительности этого не было, и по делу я допросил только 2-х человек, 
КРУЛИКОВСКОГО и РАЙЗМАН, а остальных допрашивали сам ШАБУНИН и другие 
следователи. 

Свидетель МАЙСТРУК Владимир Федорович, 1903 г. рождения, член ВКП(б) с 1928 г., 
зам[еститель] начальника УНКВД по Ворошиловградской области, лейтенант Госбезопас-
ности, в органах НКВД работает с 1933 г., несудимый, личных счетов с подсудимым не 
имеет, по делу показал:

С прибытием КОРАБЛЕВА в Винницу там в УНКВД была создана атмосфера недове-
рия к сотрудникам. На должность помощника начальника УНКВД КОРАБ ЛЕВ взял БУ-
ТЕНКО, который в никаком отношении этой должности не соответствовал, а зам[естителем] 
начальника отдела кадров был назначен СТЕПАНЮК, которого впоследствии исключи-
ли из партии в связи с раскрытием его антисоветских выступлений в прошлом. Партийная 
жизнь в коллективе была задавлена.

Когда в Винницу приехал УСПЕНСКИЙ, работа УНКВД была оценена им неважно 
и на совещании УСПЕНСКИЙ заявил: «Что у вас все ПОВ и ПОВ, тогда как другие управ-
ления дают новые линии». Такое положение в Винницком УНКВД Успенский объяснил 
тем, что там не умеют работать с врагами, а работать с ними, как он заявил, нужно так, 
«чтобы ребра трещали». Тут же обратился к ШИРИНУ и сказал: «Вы же работали в цент-
ральном аппарате, должны показать себя и здесь».

И начался «разворот» работы. Не было ни одного случая, чтобы после получения 
директивы Наркомата о вскрытии новых группировок такие же группировки («партиза-
ны», «сахарники», «бундовцы», «молодая генерация» и проч.) не вскрывались в Виннице. 
«Вскрытие» этих группировок производилось не по конкретным материалам, а по указа-
ниям и сопровождалось искривлениями. Правда, основной удар наносился по врагам, но, 
вместе с тем, были допущены серьезнейшие искривления и аресты невинных людей. 

Когда ко мне попало для перепроверки дело КАЛИНЫ, в основном протоколе име-
лась масса противоречий, я пригласил военного прокурора и в его присутствии стал уточ-
нять все моменты. КАЛИНА настаивал на своих показаниях, и, между прочим, заявил, 
что открыл микробы конской чумы. Экспертиза установила, что такой болезни вообще не 
существует, и в результате путем допроса остальных лиц и запросов на места было уста-
новлено, [что] все это дело сфальсифицировано, и люди арестованы напрасно. Вина за это 
дело лежит на ЗАПУТРЯЕВЕ. 

О деле «Бунд». Когда я познакомился с этим делом, уже было арестовано 4 человека, 
ШВАРЦ, ШПИРО и др., которые дали показания, что являются руководителями областно-
го бундовского подполья. Допрашивал их ШИРИН и протокол написал очень обширный. 
Так, например, в показаниях ШВАРЦА было названо около 30 участников организации.

В 20-х числах мая это дело РЕШЕТИЛО оформил на Военную коллегию, и все 4 че-
ловека были осуждены. Еще до рассмотрения этого дела в Военной коллегии ШИРИН 
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зашел ко мне и спросил, почему я не разворачиваю «бундовского» дела. При этом сказал: 
«Хотите за него сесть в тюрьму?». Я ответил, что необходимо сначала произвести про-
верку, однако, спустя день — два ШИРИН потребовал выписать постановление на арест 
проходивших по показаниям ШВАРЦА лиц. Таким образом, было арестовано 13–14 чело-
век, 9 из которых в прошлом примыкали к Бунду. На следствии все они дали признание, 
и дело было направлено в суд, хотя ШИРИН и настаивал на передаче его на Тройку. Судом 
эти лица были осуждены, но затем приговор отменили, дело пересмотрели и обвиняемых 
освободили. Я лично виновен здесь в том, что не отстоял свое мнение о ненужности арес-
тов по показаниям ШВАРЦА. Должен добавить, что после допросов арестованных «бун-
довцев» их показания были отпечатаны типографическим способом, сброшюрованы в ху-
дожественно оформленную книжку и посланы в Киев.

О деле «сахарников».
ШИРИН привел ко мне арестованного по шифровке из Москвы ШКУРИНА и сказал: 

«Возьмите его и размотайте». Через несколько минут зашел снова и, узнав, что ШКУРИН 
показаний не дает, схватил его, помотал и заявил, что если тот не даст показаний, то сни-
мет с него шкуру. Спустя полчаса ШКУРИН попросил бумагу и стал писать показания.

О «молодой генерации». Когда о ней из Киева пришла ориентировка, ШИРИН собрал 
работников отдела и предложил пересмотреть все материалы, заявив, что не может быть, 
чтобы этой организации не было и у нас. «Вскрыло» «новую генерацию» 2-е отделение, 
и по делу было арестовано 10 человек. К ним применяли физическое воздействие и запра-
вилами там были ШИРИН и РЕДЕР. К этому же делу потом приплюсовали ЮРЬЕВА. Его 
привел ко мне ШИРИН и сказал: «Дайте ему бумаги и пусть пишет». Что до того Ширин 
делал с ЮРЬЕВЫМ не знаю, но ЮРЬЕВ сразу стал писать показания. Писал он их дня два. 
После чего я составил протокол. В итоге ЮРЬЕВ был осужден к ВМН, но впоследствии 
дело прекратили, и он, как и другие, проходившие по этому делу, был освобожден. 

ШИРИН по своей натуре — карьерист и шкурник, страдал орденоманией и все вре-
мя добивался наград, он фактически являлся начальником отдела и все дела, о которых 
я здесь говорил, лежат на его совести.

Как Ширин допрашивал арестованных: лежит себе на диване, подле него фисташки, 
яблоки, конфеты. В углу сидит стенографистка и ей с подобия заметок диктует показания 
арестованного, а того и в помине там не было. 

Таким же образом составлялись им протоколы допроса арестованного КОЗИСА, при 
чем последний был избит до невозможности. КОЗИС сам «раскрыл» 4 линии: «партизан», 
«генерацию» и др. Эти линии — результат жесточайшего избиения, и потому нет ниче-
го удивительного, что КОЗИС дал 4 организации, ибо при таких условиях от него можно 
было свободно получить 204 организации.

Таким же образом ШИРИНЫМ оформлялись протоколы допроса САЗОНОВА и др. 
И своему аппарату он дал установку писать протоколы в отсутствие арестованных. 

Написанные следователями протоколы ШИРИН беспощадно корректировал. Моти-
вировал он это их политической неграмотностью, местечковым стилем и выражениями. 
В результате такой корректировки из протоколов часть показаний выбрасывалась и вмес-
то того дописывалось новое содержание.

Межрайонным оперследгруппам в УНКВД представлялись оперативные лис ты 
и спис ки. Здесь без всякой проверки приведенных в этих документах компрометирующих 
данных писались резолюции «арестовать», и когда КОРАБЛЕВ сдавал дела управления, 
обнаружили около 100 дел, по которым не было видно оснований к аресту, и лишь по-
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том в 4-м отделе нашли списки с резолюциями на них об аресте. Такая система неминуе-
мо приводила к искривлениям, и впоследствии было установлено, что во многих случаях 
данные оперлистов не отвечали действительности. 

Накануне 1-го мая из районов области привезли 100 арестованных. По установке не то 
НАДЕЖДИНА, не то ШИРИНА, а, возможно, и КОРАБЛЕВА, 2-м отделением, руководи-
мым ДАНИЛЕЙКО, был сделан большой «проворот» этих арестованных: в комнату вызы-
вали сразу несколько арестованных, к одному применяли физическое воздействие, осталь-
ные смотрели, и от них требовали показаний. Оговариваюсь, что об этом недопустимом 
методе допроса мне известно со слов других.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: На заседа-
нии парткомитета однажды стоял вопрос о наложении на меня взыскания за несвоевре-
менное исполнение одного запроса. ШИРИН тогда выступил и в противовес всем требо-
вал вынести мне выговор. На мои взаимоотношения с ШИРИНЫМ это его выступление 
не отразилось.

Делом «Бунда» даже при НАДЕЖДИНЕ заправлял ШИРИН. НАДЕЖДИН сам пору-
чил ему это.

Подсудимый ШИРИН пояснил: МАЙСТРУК больше чем клевещет, и его показания 
я отрицаю. 

УСПЕНСКИЙ на совещании не говорил, что я должен показать себя здесь, а только 
сказал, что мне известно как работали в центральном аппарате.

Дело «Молодая генерация» было заведено не в 4-м отделе, а в 9-м. ШВАРЦ был арес-
тован на 5–6 день после моего приезда в Винницу, так что к его аресту я не мог иметь от-
ношение. 

По второй группе «Бундовцев» аресты были произведены без моего участия, и все 
постановления на арест подписаны не мной, а НАДЕЖДИНЫМ. 

На вопрос подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Об угрозе ШИ-
РИНА, что могу сесть в тюрьму за то, что не разворачиваю бундовского дела, я делился 
с ГЛУССКИМ, после ухода ШИРИНА говорил об этом и еще кому-то. Дело «Молодая ге-
нерация» вел не 9-й отдел, а 4-й. Оно им разворачивалось и им же были произведены все 
аресты.

Подсудимый ШИРИН пояснил: Дело «Молодая генерация» велось в 9-м отделе, а у нас 
в отделе было дело о прос то молодежной организации — КОБЕЛЯНСКИЙ, ФУКС, ЮРЬЕВ.

На вопрос подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Я об этом деле 
и говорю.

Практики составления протоколов допроса в отсутствие арестованных в 4-м отделе-
нии до приезда ШИРИНА не существовало, не было его и после его отъезда. Протокол до-
проса Юрьева я писал с его собственноручных показаний и в его же присутствии с уточ-
нением ряда фактов.

Еще до ареста НАДЕЖДИНА в июне месяце «Бундовским» делом руководил ШИРИН, 
а после ареста НАДЕЖДИНА ШИРИН вообще руководил всем отделом до прибытия 
ПРИШИВЦЫНА.

УПЫРЬ в течение месяца после его осуждения использовался для допроса по делам 
других арестованных, а относительно КОЗИСА я в этой части ничего не знаю и не гово-
рил о нем.

Подсудимый ШИРИН: Показания МАЙСТРУКА сейчас разнятся от его же показаний 
на предварительном следствии. Там он говорил, что КОЗИС тоже допрашивался продол-
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жительное время после осуждения. Об угрозе по поводу Бундовского дела МАЙСТРУК на 
предварительном следствии показал, что я сделал ее в присутствии ГЛУССКОГО. Сейчас 
же заявляет, что ГЛУССКОМУ он сказал об этом после моего ухода.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Показания МАЙСТРУКА тенденциозны, преувеличены.
На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: К выводу 

безосновательности ареста КАЛИНЫ я пришел после того, как КАЛИНА был оправдан 
по суду, до того у меня такого мнения не было, т.к. даже пос ле того, как отпала конская 
чума, он продолжал утверждать, что является японским шпионом. 

Безосновательным его арест считаю потому, что дело было построено исключительно 
на одних признаниях. О том, что эти признания вынуждены путем избиения, КАЛИНА 
заявил только на суде, и потому в период следствия арест КАЛИНЫ неосновательным не 
считал.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Как здесь уже установлено, КАЛИНА был арестован по 
имевшимся на него агентурным материалам.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: О групповом 
допросе и избиении арестованного, виденных в УНКВД ВОЛОШИНЫМ, последний мне 
рассказывал в мае месяце.

Для писания показаний ЮРЬЕВА ко мне его привел ШИРИН и свои показания 
ЮРЬЕВ закончил еще в бытность ШИРИНА в Виннице.

Подсудимый ШИРИН пояснил: Групповые допросы были введены до меня, и по при-
бытию в Винницу я уже застал их.

К даче ЮРЬЕВЫМ собственноручных показаний я отношения не имел, т.к. к тому 
времени из Винницы уже уехал.

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Прокурор 
ДРУГОБИЦКИЙ принимал живейшее участие в Бундовском деле: проводил передопро-
сы, выступал в суде.

К части арестованных по Бундовскому делу применялось физическое воздейст вие, 
и пример в этом давал ШИРИН.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: УПЫРЬ находился в камере, 
и все время с момента окончания его дела и до рассмотрения Военной Коллегией с ним 
работали. Он использовался по обработке арес тованных, в том числе и ВАЛЬХОВСКОГО, 
на дачу показаний.

Подсудимый ШИРИН пояснил: ВАЛЬХОВСКИЙ был осужден до того, как УПЫРЬ 
сам сознался.

ВТ определил: в связи с показаниями свидетеля ЛЕВИНЗОНА истребовать из 1-го спец-
отдела УНКВД архивно-следственные дела по обвинению ЗЕЛИНСКОГО и РОЛИНСКОЙ.

В 17.00 объявлен перерыв судебного заседания.
В 21.00 судебное заседание продолжается.

Секретарь доложил о прибытии вызванного согласно определению ВТ свидетеля 
КОЛЕСНИКОВА.

Свидетель КОЛЕСНИКОВ Иван Николаевич, бывший сотрудник УНКВД по Винниц-
кой области, после предупреждения его председательствующим об ответственности за 
дачу суду ложных показаний, на вопросы суда [показал]:

Я работал в отделе ЗАПУТРЯЕВА. РАЙЗМАН к себе на допрос я не вызывал и не 
допрашивал.
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Как-то, кажется, перед выходным днем с 11 на 12 число, какого месяца не помню, 
когда мы работали до 6 часов утра, мне АГЕЕВ сказал, что из кабинета ЗАПУТ РЯЕВА 
вынесли РАЙЗМАН. Потом мне позвонил ТОКАРЕВ и предложил прийти дежурить при 
РАЙЗМАН. РАЙЗМАН лежала почти совершенного раздетой и находилась в тяжелом со-
стоянии: была избита, у нее были рвоты и испражнения. Кто ее избил — не знаю. Дежу-
рить при РАЙЗМАН я начал с 6 часов утра, БЕРКУТА в тот период был в отсутствии, 
а ШАБУНИН и никто другой из работников интересоваться состоянием РАЙЗМАН ко 
мне тогда не приходил. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ пояснил: В свете других предъявленных мне обвинений 
эпизод с РАЙЗМАН не является столь важным, чтобы был смысл скрывать факт ее изби-
ения, если бы это сделал я. Я заверяю, что до 8 июля я РАЙЗМАН совершенно не видел, 
и как теперь вспомнил, в первых числах июня меня вообще не было в Виннице, т.к. я уез-
жал в Ленинград.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель КОЛЕСНИКОВ: Кажет-
ся, позавчера я встретил БЕРКУТУ. Он мне сказал, что ЗАПУТРЯЕВ на суде дает пока-
зания о том, что РАЙЗМАН якобы избивал он, БЕРКУТА. Я напомнил БЕРКУТЕ, что он 
в тот период в Виннице отсутствовал и рассказал об известном мне, т.е. о том, что пока-
зал сейчас. 

На вопросы суда подсудимый* БЕРКУТА: При встрече с КОЛЕСНИКОВЫМ я сказал 
ему, что ЗАПУТРЯЕВ отрицает свою причастность к избиению РАЙЗМАН и все пытает-
ся переложить на меня и ШАБУНИНА. 

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель КОЛЕСНИКОВ: В бе-
седе с БЕРКУТОЙ я не утверждал, что РАЙЗМАН избивали ЗАПУТРЯЕВ и ТОКАРЕВ, 
а только высказал предположение, что они могли это сделать.

На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК:
Групповых допросов я не проводил, и установок об этом КОРАБЛЕВ мне на давал.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Я также таких установок не полу-

чал, и когда приехал в Винницу, групповые допросы там уже практиковались.
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Из первой группы арестованных 

по делу «Бундовцев» я лично допрашивал одного ШПИРО. Допрос свелся к получению 
мною от ШПИРО заявления, на основании которого ШИРИН составил потом протокол до-
проса. Вообще же Бундовским делом я интересовался, и после ареста второй группы учас-
твовал в допросе этих арестованных, как, например, УРИНЦЕВА (совместно с ЖЕЛЕЗНЯ-
КОМ), ЭПЕЛЬБАУМА (совместно с ЛАВРЕНТЬЕВЫМ), КОГАНА (совместно с ФУКСОМ). 

Я не святой, допускаю, что мог один раз нанести удар, но я утверждаю, что избиения 
к этим арестованным я не применял, хотя они и писали жалобы на меня.

Признания «бундовцев» объясняются теми условиями, которые существовали тогда 
в УНКВД: общение в камерах с избитыми арестованными, крики избиваемых из «бойни» 
РЕДЕРА, однажды там был такой крик, что поднял на ноги все управление. Оказалось, 
что один арестованный, фамилии его не помню, не выдержал примененных к нему ШИ-
РИНЫМ и РЕДЕРОМ физических методов, поднялся и ударил ШИРИНА. После чего этого 
арестованного избили так, что его пришлось отливать водой. 

На ЭПЕЛЬБУАМА имелись данные на исключение его дважды из партии за обрезание 
ребенку и за выезд за границу в поисках работы. Кроме того, были также агентурные ма-
териалы о том, что у себя на службе ЭПЕЛЬБАУМ высказывал антисоветские настроения. 

* Так у тексті.
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(Оглашен л.д. 135, 142, т. 4 — показания МАЙСТРУКА).
Сейчас я считаю, что оснований к аресту ЭПЕЛЬБАУМА не было.

(Оглашены показания свидетеля ЭПЕЛЬБАУМА в судебном заседании).
Эти показания я отрицаю. ЭПЕЛЬБАУМА я не бил, а только настойчиво требовал от 

него признания.
ЮРЬЕВА я также не бил, обращался с ним очень вежливо, и ко мне он попал уже после 

того, как стал давать показания. 
На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Дело на заве-

дующего сельхозотдела обкома ШЕВЧЕНКО вел я. ШЕВЧЕНКО сидел с 1937 г. и дал по-
казания о неправильных установках ЮРЬЕВА по части посева гороха. Кроме него такие 
же показания дал НАБОКОВ.

ШВАРЦ Хаим дал признание ШИРИНУ и аресты по второй группе «бундовцев» 
были произведены по требованию ШИРИНА.

Подсудимый ШИРИН пояснил: Неправда: ШВАРЦ дал признание не мне, и к арестам 
второй группы «бундовцев» я никакого отношения не имел.

Свидетель МАЙСТРУК: ШИРИН сейчас пытается показать, что будто бы я подготав-
ливал материал на арест ЮРЬЕВА, но я должен сказать, что их дал ШЕВЧЕНКО и НАБО-
КОВ. Никакого разворота на ЮРЬЕВА не делалось.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: С арестованными «бундовцами» 
работы продолжались и по показаниям следствия до самого выхода обвиняемых в суд. Так 
делалось с той целью, чтобы на суде они не отказались от своих показаний, и такая систе-
ма практиковалась у нас в отношении дел, которые шли в суд. Делалось это по указанию 
КОРАБЛЕВА

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я не хочу отрицать существова-
ния в то время системы такой подготовки обвиняемых перед судом. Что дал такие указания 
по части «бундовцев», не помню, но во всяком случае вопрос этот был согласован со мной.

Подсудимый ШИРИН пояснил: Дело «бундовцев» возникло в апреле 1938 г., спустя 
несколько дней после моего приезда в Винницу. В то время об арестованном ШВАРЦЕ 
я не имел никакого представления, и первые показания он дал не мне, а РЕШЕТИЛО. Тот 
принес их НАДЕЖДИНУ, и последний в моем присутствии вызвал ШВАРЦА. Поговорил 
с ним часа два, после чего предложил мне подробно допросить его. Я на протяжении не-
скольких часов беседовал со ШВАРЦЕМ, и он после этого стал писать показания. В этот 
период из Наркомата прибыла ориентировка о вскрытии «бундовского» подполья, и по-
скольку ШВАРЦ дал подробные показания, Наркомат придал этому делу большое значе-
ние и предложил развернуть операцию. По показаниям было арестовано несколько чело-
век, я допросил 4-х, и они также дали признание.

Потом ШВАРЦ на допросе у РЕШЕТИЛО назвал ему, как участников организации, 
15–18 человек, и НАДЕЖДИН сказал, что по этим показаниям будем производить опера-
цию. Я возражал против ареста стольких людей, предлагал арестовать только одного — 
двух для проверки, но НАДЕЖДИН доложил справки КОРАБЛЕВУ и без моего участия 
аресты были произведены. Следствие по этому делу вели МАЙСТРУК, ГЛУССКИЙ, а я 
никого из арестованных этой группы не допрашивал и делом не руководил. Моя вина 
лишь в том, что впоследствии по этому делу я подписал обвинительное заключение.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ФУКС: Долгое время вторая группа аресто-
ванных «бундовцев» не давала показаний. ШИРИН, по словам МАЙСТРУКА, ругал его 
за это, предлагал ускорить дело, и потому все обвиняемые в один вечер были вызваны сле-
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дователями на допрос. КОГАН был вызван мною, и здесь мною совместно с МАЙСТРУКОМ 
к КОГАНУ были применены физические методы воздействия: он получил несколько по-
щечин. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Допускаю, что я мог ударить 
КОГАНА по лицу, но не больше. 

(Оглашен л.д. 93, т. 3 — показания КОГАНА).
Эти показания КОГАНА являются клеветой.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ФУКС: КОГАН в своих показаниях преувели-

чивает. Резиной его не били, ее у нас и не было. Штаны ему снимать не приказывали, ло-
житься и вставать не заставляли.

В 23.00 объявлен перерыв судебного заседания.
В 23.15 судебное заседание продолжается.

(В судебном заседании присутствует свидетель ЮРЬЕВ).
Подсудимый ШИРИН: Во время перерыва я просмотрел архивно-следственное дело 

на ЮРЬЕВА и обнаружил, что дата на его собственноручных показаниях (л.д. 274, т. 1 — 
дело ЮРЬЕВА) подчищена. Сделано это умышлено с тем, чтобы не дать мне возможности 
доказать, что эти показания написаны после моего отъезда из Винницы.

Свидетелю ЮРЬЕВУ предъявляются его собственные показания в деле.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Что было мною написано в этом мес-

те, где видны следы подчистки — не помню. Вообще же свои же собственноручные по-
казания я подписал в ноябре или декабре месяце, перед судом. Уже после составления по 
ним протоколов допроса. Писать я их начал 21.08.1938 г., а закончил спустя 5 дней. Писал 
их в комнате ФЕДАКА, а не МАЙСТРУКА. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Возможно, я ошибся, но мне 
помниться, что с ЮРЬЕВЫМ я стал разговаривать после того, как он начал писать свои 
показания.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: К МАЙСТРУКУ я попал в 12 часов 
ночи в день ареста, и он сразу предложил писать показания об участии в контрреволюци-
онной организации. Я стал убеждать его и доказывать, что никогда к контрреволюцион-
ным организациям не принадлежал, рассказал свою автобиографию, но все мои доводы он 
адресовал «до лампочки», «до с…».

Обращение со мной МАЙСТРУКА сильно разнилось от обращения ШИРИНА. Он не 
допускал того, что делал первый, но не обращал внимания ни на какие доводы и в ответ 
трехэтажно «обкладывал».

Когда вошел ПРИШИВЦЫН, МАЙСТРУК отрекомендовал ему меня (это напарник 
СПИВАКА). ПРИШИВЦЫН стал требовать признания, но я и ему ответил, что мне нече-
го писать. В это время из соседней комнаты раздались громкие крики избиваемого и ПРИ-
ШИВЦЫН с МАЙСТРУКОМ стали говорить мне, что если я не буду давать показания, то 
и со мной случится то же. Продержав до 6 часов утра, отпустили в камеру. На следующую 
ночь МАЙСТРУК вызвал снова, и повторилось то же, что и накануне. Тогда меня еще не 
били. В следующий вызов вошел РЕДЕР, напоминавший всем своим видом палача, и ПРИ-
ШИВЦЫН сказал, что если я не дам показаний МАЙСТРУКУ, то он передаст меня РЕДЕ-
РУ. Последний заметил: «Да, я поговорю с ним не так и показания получу».

На следующий день меня повели уже к ГЛУССКИНУ*, и «следствие» там продолжа-
лось 10 суток. По тому времени обижаться на ГЛУССКИНА не могу. Он брал меня за ши-

* Тут і далі так у тексті. 
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ворот, давал крепкие зуботычины, садил на край стула, бил головой об стенку, заставлял 
стоять, а когда я раза три падал в обморочном состоянии, он поднимал меня пинком ноги. 

После ГЛУССКИНА попал к ШИРИНУ, собственноручные показания я дал не 
МАЙСТ РУКУ, а ШИРИНУ.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Показания Юрьева подтверж-
даю. Мои показания, что ШИРИН привел его ко мне для писания собственноручных по-
казаний ошибочны.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Потом к МАЙСТРУКУ я попал уже 
в сентябре месяце, после того, как показания мною были закончены. МАЙСТРУК мне за-
явил, что из моих показаний можно использовать одну — полторы странички, а осталь-
ное не годится, т.к. там нет «души и ног». Я ответил, что писать мне больше нечего, но он 
сказал: «Подумай, вечером я тебя вызову». Действительно, вызывал и на мой отказ преду-
предил: «Ты хочешь еще получить, разве тебе мало дали». После этого отпустил, и когда 
меня вели в камеру, я от вахтеров получил несколько таких ударов, что оказался на полу.

Потом МАЙСТРУК вызвал меня еще раз и я ему дал дополнительные показания на 
5 листах, а дней через 5–6 ГЛУССКИН предложил мне подписать протокол уже на 22 лис-
тах. В этом протоколе действительно оказались уже и «душа» и «ноги». В связи с чем я 
не хотел его подписывать, но после 2-х часовых требований ГЛУССКИНА и нескольких 
ударов, сопровождавшихся угрозами расстрела в подвале, подписал.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Протокол был составлен мною 
совместно с ЮРЬЕВЫМ. Давать его ЮРЬЕВУ для подписи я поручил ГЛУССКИНУ.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Утверждаю, что протокол писался 
в мое отсутствие. 

Перед судом меня несколько раз вызывал РЕШЕТИЛО, туда заходил ГЛУССКИН, 
и они прощупывали меня, как буду держать себя на суде. При этом говорили, что если 
буду держаться своих показаний, мне будет сохранена жизнь и даже подсчитывали сколь-
ко придется быть в лагерях. Поверив в эту провокацию, я на суде все подтвердил, в на-
дежде написать потом из лагерей. Подтвердили показания и остальные обвиняемые, за ис-
ключением ВАСИЛЕНКО, КОБЫЛЯНСКОГО. Должен заметить, что на суд я шел с наме-
рением отказаться от признания, т.к. из обвинительного заключения было известно, что 
ЛУНЬКО себя виновным не признал, а первым должны были допрашивать меня. Однако 
на суде первым допросили ЛУНЬКО, и неожиданно для меня он признал себя виновным. 
Это обстоятельство также повлияло на то, что и я признал себя виновным.

ВТ удостоверил: что в обвинительном заключении по делу ЮРЬЕВА и др. первый зна-
читься ЮРЬЕВ, но на суде сначала был допрошен ЛУНЬКО, который предъявленное ему 
обвинение признал. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Никаких указаний вахтерам 
применять физическое воздействие к Юрьеву я не давал. 

На вопросы подсудимого ШИРИНА [отвечает] свидетель ЮРЬЕВ: Однажды я так 
был избит в тюрподе, что, придя на допрос к ГЛУССКИНУ, вполне искренне заявил: 
«Стреляйте, что хотите делайте, но больше терпеть этого я не могу». Мое состояние было 
таково, что я не мог говорить, и потому ГЛУССКИН отправил меня обратно в камеру, а на 
следующий день ДЬЯКОВА уволили. 

Подсудимый ШИРИН: Этот вахтер был уволен по моему докладу ПРИШИВЦЫНУ.
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Мне известно, что дневной свет 

на садиста ШИРИНА не влиял, и он мог избивать арестованных днем.
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На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: ЮРЬЕВ, по-моему, считает меня 
основным виновником своего ареста, почему и говорит неправду. Повторять ее сейчас он 
вынужден по той причине, что так начал говорить еще в 1939 г. 

Я настойчиво и грубо требовал от него дать показания, но физического воз дейст вия 
к нему не применял.

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Членом партбюро УНКВД я яв-
лялся примерно с сентября 1938 г. На партийном собрании 26 декабря 1938 г. я присутство-
вал и о большей части искривлений, о которых сегодня показывал, говорил и там. 

(Оглашен л.д. 193–195, т. 8 — выступление МАЙСТРУКА на партсобрании).
Возможно, отсутствие конкретности в этом моем выступлении объясняется тем, что 

тогда я еще не продумал всего до конца.
О прокуратуре так говорил на партийном собрании в связи с тем, что в тот период она 

стояла в стороне от органов и своих задач не выполняла.
На вопросы подсудимого КОРАБЛЕВА [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Рассмот-

рение Тройкой за двое суток свыше 1 500 дел имело место в 1937 г., когда начальником 
УНКВД был МОРОЗОВ.

На вопросы подсудимого ЗАПУТРЯЕВА [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Спустя 
2–3 дня после вынесения Тройкой решения о ЗЕЛИНСКОМ я лично по распоряжению 
ЗАПУТРЯЕВА вызвал ЗЕЛИНСКОГО на допрос в 22 комнату.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Я лично дело на ЗЕЛИНСКОГО не 
вел. После вынесения Тройкой решения о ВМН ЗАПУТРЯЕВ передал мне это дело и пред-
ложил доработать его по части получения от ЗЕЛИНСКОГО показаний о шпионской дея-
тельности. Дело я это получил без выписки из протокола заседания Тройки. 

В 00.20 объявлен перерыв судебного заседания.
05.05.1941 г. в 11.00 судебное заседание продолжается.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Я вторично прошу истребовать и дать мне возможность 
ознакомиться с приказами центра по работе Тройки.

ВТ определил: ходатайство подсудимого Кораблева об истребовании приказов по ра-
боте Тройки для ознакомления его с ними удовлетворить.

(В судебное заседание приглашены свидетели ЭПЕЛЬБАУМ и УРИНЦЕВ).
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: В мае 1938 г., спустя несколь-

ко дней после моего ареста, накануне выходного дня, МАЙСТРУК дал мне пачку листов 
бумаги, сунул в руку ручку и предложил писать показания. При этом сказал: «Крупным 
контрреволюционерам даем 100 листов, а тебе как меньшему — 50». От продолжитель-
ной стоянки я чувствовал себя плохо, и потому попросил у него дать возможность мне от-
дохнуть. МАЙСТРУК предложил написать предварительное обязательство, что буду пи-
сать показания. Я написал, что согласен дать показания по предъявленным мне статьям. 
Текст моего обязательства МАЙСТРУКУ не понравился, он порвал его, ударил меня два 
раза по голове и щеке, затем приказал открыть рот и со словами: «Ах ты, старая собака», 
плюнул мне в рот.

Кажется, 31 мая, во время очной ставки с ПЛАТИНСКИМ я заявил, что у меня 
с ПЛАТИНСКИМ личные счеты, после этого моего заявления ЛАВРЕНТЬЕВ повел меня 
к МАЙСТ РУКУ. Тот сказал, что подобные заявления мне не помогут, избил меня, и потом 
сам стал продолжать очную ставку. Протокол очной ставки писал ЛАВРЕНТЬЕВ и по-
моему настоянию занес туда, что я с ПЛАТИНСКИМ имею личные счеты, но потом ока-
залось, что перед словом «имею» была вставлена вставка «не».
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По распоряжения МАЙСТРУКА я был поставлен в кабинете ЛАВРЕНТЬЕВА на одну 
ногу, и меня заставили смотреть вверх, для чего подперли подбородок линейкой. Когда за-
ходил МАЙСТРУК, я жаловался ему на издевательства в отношении меня, но он не обра-
щал никакого внимания. В присутствии МАЙСТРУКА меня крутили по комнате, застав-
ляли танцевать украинский гопак.

МАЙСТРУКА я знаю и опознать могу (указывает на свидетеля МАЙСТРУКА, сидя-
щего в ряду допрошенных свидетелей).

В своих показаниях я ничего не преувеличил.
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: ЭПЕЛЬБАУМ говорит неправду. 

Его я не избивал, распоряжение ставить на стойку на одной ноге не давал. На стойке вооб-
ще он находился, т.к. такой режим в отношении всех арестованных. Я заходил и требовал 
от него дачи показаний, но большего по отношению к нему не позволял ничего. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: Я рассказал правду и ничего 
не преувеличил.

После освобождения я встретил как-то ЛАВРЕНТЬЕВА и спросил его, почему так со 
мной поступали в период содержания под стражей. Он ответил: «Такая была ситуация».

На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Я чистосердечно заявляю, что 
не бил ЭПЕЛЬБАУМА.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛАВРЕНТЬЕВ: МАЙСТРУК часто заходил во 
время допроса ЭПЕЛЬБАУМА, но в моем присутствии ничего незаконного в отношении 
ЭПЕЛЬБАУМА не применял. Он мог лишь обругать арестованного и настоятельно требо-
вать от него показаний. Даже в камере о МАЙСТРУКЕ отзывались как о культурном сле-
дователе, о чем мне рассказывал один арестованный при вызове его на допрос.

ЭПЕЛЬБАУМ мне как-то пожаловался только на одного ТИЩЕНКО, об этом я доло-
жил ГЛУССКИНУ и последний сделал ТИЩЕНКО строгое предупреждение.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: Я еще раз заявляю, что в моих 
показаниях нет клеветы. Они соответствуют дейст вительности, и если на следствии ко 
мне не были бы применены такие издевательства, от меня не получили бы подписи на про-
токоле.

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРИНЦЕВ: Ко мне применяли физическое 
воздействие ЖЕЛЕЗНЯК, МАЙСТРУК и НЕЩАДИМОВ. 

Не помню, какого числа МАЙСТРУК, узнав, что я не даю показания, сказал, что я яв-
ляюсь участником организации и предложил дать признание в этом. Я отрицал, и тогда он 
начал избивать меня. Я потерял сознание, и пришел в себя на полу весь мокрый от воды, 
которую лили на меня. МАЙСТРУК и ЖЕЛЕЗНЯК подвели меня к столу, дали ручку, что-
бы подписать протокол, и меня снова избили до полусмерти.

Вторично МАЙСТРУК зашел, когда меня допрашивал НЕЩАДИМОВ и спросил: 
«Ты пишешь. Помнишь меня, сегодня ночью я с тобой встречусь». Но больше я его не видел.

Готовый протокол допроса и очной ставки мне потом дал на подпись НЕЩАДИМОВ.
Не утверждаю, что могу опознать МАЙСТРУКА, но попытаюсь. Вот он. (указывает 

на свидетеля МАЙСТРУКА).
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: Я ходил к УРИНЦЕВУ на до-

прос, требовал, чтобы он дал признание, кто его завербовал в Бунд, но не избивал.
Свидетель КОГАН Абрам Лейбович, 1893 г. рождения, рабочий, с 1932 г. состоял членом 

ВКП(б), исключен с связи с арестом. С 13.08.1938 г. состоял под следствием по ст.ст. 54-10, 
54-11 УК УССР. Был осужден к 15 годам лишения свободы, впоследствии Верховным 
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Судом дело прекращено. После предупреждения председательствующим [об] ответствен-
ности за дачу суду ложных показаний по делу показал:

Меня арестовали 11 мая 1938 г. и на следующий день вызвали на допрос к ФУКСУ, ко-
торый заявил мне, что я — враг народа. Вечером ФУКС вызвал снова, требовал дать при-
знание, что состою в контрреволюционной организации и при этом несколько раз уда-
рил линейкой по шее. Причастность к организации я отрицал. Потом к ФУКСУ вошел 
МАЙСТ РУК, и, обратившись ко мне со словами: «Ну что, КОГАН, скажешь или нет», уда-
рил по щеке так, что у меня выпали зубы. После того меня отвели в тюрьму, по дороге со-
провождавший меня надзиратель ДЬЯКОВ все время умышленно наступал мне на ноги. 
На второй или третий лень я снова был вызван к ФУКСУ. В то время меня сильно томила 
жажда, я попросил дать мне напиться. ФУКС ответил: «Пожалуйста», — позвонил куда-то, 
после чего пришел милиционер с бутылкой «Ситро», и они сами распили, не дав мне ни 
капли. Потом туда вошли двое неизвестных мне работников в нетрезвом состоянии и из-
били меня так, что я ничего не помню. Затем я был отправлен в тюрпод, где со мной про-
делывали то же, что и у ФУКСА.

От ФУКСА я был передан НЕЩАДИМОВУ. Тот все время бил меня по голове. 
Накануне суда меня вызвали ФУКС, НЕЩАДИМОВ и РЕШЕТИЛО, говорили со 

мной, что я должен на суде подтвердить свои показания.
При рассмотрении дела в суде нам был назначен защитник КАМИНЕЦКИЙ. До суда 

он беседовал со мной, однако, он тоже уговаривал дать те же показания, что и на предва-
рительном следствии. КАМИНЕЦКИЙ на суде выступал по назначению, но, несмотря на 
это, взял деньги от наших родственников.

На вопросы суда [отвечает] свидетель КОГАН: МАЙСТРУК нанес мне только один 
удар, но этот удар я чувствовал часа два, от него у меня вылетели все мои вставные зубы, 
и я его помню лучше всех.

Избивали меня ФУКС и НЕЩАДИМОВ.
На вопросы суда [отвечает] свидетель МАЙСТРУК: КОГАН исключался из партии 

за несогласие с НЕПом. В тот период каждый арес тованный, попавший к следователю, 
рассматривался последним как враг. Поэтому я допускаю, что мог ударить КОГАНА, но, 
конечно, не так, как он здесь показывает.

На вопросы суда [отвечает] свидетель КОГАН: В 1922 г. я заболел и под влиянием 
этой болезни действительно написал, что не согласен с НЕПом. Об этом случае в своей 
жизни я никогда ни от кого не скрывал, и потом вновь был принят в члены партии.

На вопросы свидетеля МАЙСТРУКА [отвечает] свидетель КОГАН: На очной ставке 
со мной ШВАЦ дал показания о том, что он завербовал меня в организацию. Обстоятель-
ства вербовки были явно неправдоподобны, т.к., по словам КОГАНА произошла эта вер-
бовка на заседании правления жилкоопа.

Свидетель МАЙСТРУК: Показания КОГАНА являются клеветой. Мне известно и об 
этом имелись точные данные, что в период пребывания бывших работников по делу «Бунда» 
в лагерях туда к ним ездили их жены и проводилась соответствующая работа по отказу от 
показаний и оговору следствия.

ВТ определил: в связи с показаниями свидетелей ЭПЕЛЬБАУМА, КОГАНА и УРИН-
ЦЕВА вызвать в судебное заседание и допросить в качестве свидетелей адвоката КАМИ-
НЕЦКОГО и работника УНКВД ТИЩЕНКО.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Во время перерыва я ознакомился с истребованными Воен-
ным Трибуналом по моему ходатайству архивно-следственными делами, инкриминируе-
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мыми мне по обвинительному заключению. Дополнительно прошу истребовать дела по 
обвинению СЕЛЯМОН и КРЖЕВИЦКОГО и дать мне возможность ознакомиться с ними.

ВТ определил: ходатайство подсудимого КОРАБЛЕВА о предоставлении ему возмож-
ности ознакомиться с делами САЛЯМОН и КРЖЕВИЦКОГО удовлетворить, для чего 
указанные дела истребовать из 1-го спецотдела УНКВД.

В 12.50 объявлен перерыв судебного заседания.
В 14.30 судебное заседание продолжается.

Свидетель КАМИНЕЦКИЙ Соломон Маркович, 1885 г. рождения, беспартийный, 
с 1923 г. работает адвокатом, не судимый, после предупреждения председательствующим 
об ответственности за дачу суду ложных показаний по делу показал:

В Виннице по линии спецколлегии облсуда было назначено к слушанью групповое 
дело на 15 человек. По предложению председательствующего по делу НОС КОВА для за-
щиты этих обвиняемых областной коллегией адвокатов были выделены я и ИХМАН. 
Между собой мы договорились, что я буду защищать сознавшихся обвиняемых, а ИХ-
МАН — не сознавшихся. После ознакомления с делом я беседовал с обвиняемыми. Они 
на предварительном следствии дали признание не только следователям НКВД, но проку-
рору ДРУГОБИЦКОМУ, поэтому я спросил их, как они будут вести себя на суде. Со сто-
роны отдельных моих подзащитных были глухие намеки на то, что дача ими признания 
объясняется тем, что «так надо было», но всего они не договаривали и ничего определен-
ного не сказали.

На судебном заседании свидетель БРУСКИН отрицал свое участие в организации, но 
признавал, что в очередях проводил контрреволюционные разговоры, и только один обви-
няемый вовсе отказался от своих прежних показаний, заявив, что его избивали. В ответ на 
это он получил от председательствующего замечание: «не клевещите на органы».

Свою защиту я строил исключительно в плане просьбы о снисхождении и потом пос-
ле суда написал касс[ационные] жалобы, основой которых также было смягчение приго-
вора. Перед тем, как писать касс[ационные] жалобы, я беседовал со своими подзащитны-
ми, и с такой постановкой вопроса они согласились. Только один считал, что нужно про-
сить не о смягчении приговора, а об отмене его, но, учитывая неоднократные их призна-
ния на предварительном следствии прокурору, я посоветовал и этому осужденному про-
сить смягчения.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: КАМИНЕЦКОГО я увидел 
в зале суда и на его расспросы сказал, что буду говорить суду правду, т.е., что меня изби-
вали и что только этим объясняются мои показания. Он мне стал советовать: «Не советую 
этого делать. Правда не поможет».

На суде ПЛАТНИЦКИЙ отказался от своих показаний против меня, однако, КАМИ-
НЕЦКИЙ задал ему вопрос: «А, может, не два года назад, а три или пять лет назад Вы про-
водили с ним контрреволюционные разговоры».

На суде я рассказал всю правду, указал даже о том, что еще во время предварительно-
го следствия заявлял жалобу прокурору ДРУГОБИЦКОМУ об избиении меня.

После суда КАМИНЕЦКИЙ сказал, что касс[ационную] жалобу писать не будет, 
а может написать лишь просьбу о помиловании. Я от этого отказался и на листке бумаги 
сам написал кассацию.

На вопросы суда [отвечает] свидетель КАМИНЕЦКИЙ: Показания ЭПЕЛЬБАУМА 
я отрицаю. Касс[ационную] жалобу я, как защитник, написал на всех своих подзащитных.
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На суде я выступал по назначению, но родственники обвиняемых независимо от этого 
обратились в консультацию с просьбой о выделении защитника и внесли туда деньги. По-
том в коллегию поступили заявления с требованием вернуть деньги на том основании, что 
адвокат якобы плохо защищал обвиняемых. Я объяснил, что защищал, как умел.

На вопросы суда [отвечает] свидетель УРИНЦЕВ: Я КАМИНЕЦКОМУ заявил, что 
все в отношении меня неправда, что показания у меня взяты под палкой. Он мне сказал: 
«Не советую этого говорить», — и на суде меня не защищал. После суда КАМИНЕЦКИЙ 
убеждал меня, что кассация не поможет, и убеждал меня писать только просьбу о поми-
ловании.

После освобождения я зашел в консультацию и высказал свое возмущение поведени-
ем КАМИНЕЦКОГО на суде. Назвал его подлым человеком, и на это он ничего не мог от-
ветить, а только опустил голову. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель КАМИНЕЦКИЙ: Прямого заявления о том, 
что показания вынуждены, мне никто из обвиненных не делал. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель КОГАН: С КАМИНЕЦКИМ я был хорошо 
знаком еще до суда, но теперь в связи с его поведением на суде я с ним даже не здороваюсь.

Перед заседанием суда я рассказал КАМИНЕЦКОМУ, что меня били на следствии, 
и что только этим объясняется мое ложное признание. В ответ КАМИНЕЦКИЙ сказал: 
«Что говорил на следствии, то говори и на суде». 

Больше вопросов к свидетелю КАМИНЕЦКОМУ не имеется, и последний от даль-
нейшего присутствия в зале судебного заседания освобожден.

Свидетель ТИЩЕНКО Дмитрий Сильвестрович, 1918 г. рождения, опер упол но мо чен-
ный УНКВД, сержант Госбезопасности, в органах НКВД работал с марта месяца 1938 г., 
сержант Госбезопасности, член ВЛКСМ, несудимый, будучи преду прежден председатель-
ствующим за дачу суду ложных показаний, по делу показал:

Самостоятельно дел я не вел, но в допросах арестованных участвовал, вместе с ЛАВ-
РЕНТЬЕВЫМ, из присутствующих здесь свидетелей — бывших подследст венных — знаю 
только ЭПЕЛЬБАУМА. Незаконные действия при допросе к нему не применялись, за ис-
ключением того, что он много стоял.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЭПЕЛЬБАУМ: У меня к ТИЩЕНКО такие 
претензии:

1. Он поставил меня на одну ногу и все это время заставлял меня смотреть вверх.
2. Когда я попросил у него закурить, он вынул изо рта горящую папиросу и погасил 

о мою щеку. 
3. Бил меня ключами по голове. 
4. Когда меня заставляли танцевать, принимал в этом участие.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ТИЩЕНКО: Отрицаю, не было этого. 
ВТ определил: учитывая, что из показаний уже допрошенных свидетелей вопросы, 

связанные с инкриминируемой обвиняемым преступной деятельности ясны, от допросов 
ПРИШИВЦЫНА в качестве свидетеля по данному делу, ввиду явного уклонения от явки 
на суд, отказаться.

Военный Трибунал удалился для совещания по вопросу о дальнейшем ведении судеб-
ного следствия, после чего председательствующий огласил определение о возбуждении уго-
ловного преследования против бывших работников УНКВД МАЙСТ РУКА, ДАНИЛЕЙКО, 
ПРИШИВЦЫНА, ТИЩЕНКО, ДЬЯКОВА и БАБИЙКО (определения прилагаются).
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В соответствии с вынесенным Военным трибуналом определением присутствующие 
в зале судебного заседания МАЙСТРУК, ДАНИЛЕЙКО взяты под стражу.

Больше вопросов к свидетелям ЭПЕЛЬБАУМУ, УРИНЦЕВУ и КОГАНУ не имеется, 
и с согласия подсудимых названные свидетели от дальнейшего присутствия в зале судеб-
ного заседания освобождены.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Во время перерыва я просмотрел 
дело ЗЕЛИНСКОГО. Оно, конечно, недоделано, потому ЗАПУТРЯЕВ предложил мне пе-
редопросить ЗЕЛИНСКОГО по японскому шпионажу.

Свидетель ТАТАРЧУК: Увидев дело ЗЕЛИНСКОГО при просмотре его ЛЕВИНЗО-
НОМ, я вспомнил, что сам имел к нему некоторое отношение. Обстоятельства, при кото-
рых это дело попало ко мне, восстановить в памяти я не могу, но помню, что ЗЕЛИНСКО-
ГО я допрашивал. На допросе ЗЕЛИНСКИЙ мне не говорил, что является участником 
контрреволюционной организации, а показал только, что знал о существовании такой ор-
ганизации со слов ГЕЛЛЕРМАНА. Проверки показаний ЗЕЛИНСКОГО я лично не про-
водил, т.к. после этого дело от меня забрали. Я считаю, что очная ставка между ЗЕЛИНС-
КИМ и ГЕЛЛЕРМАНОМ была необходима, но ее не провели по той причине, что ГЕЛ-
ЛЕРМАНА не нашли. 

Подсудимому ЗАПУТРЯЕВУ предъявлены дела ЗЕЛИНСКОГО 
и РОЛИНСКОЙ для ознакомления.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: ЛЕВИНЗОН показал, что 
дело ЗЕЛИНСКОГО на Тройке докладывал я, но, как правило, у нас докладчиком по делу 
являлся работник, подписывавший обвинительное заключение. В данном случае обвини-
тельное заключение подписано РЕДЕРОМ, а, значит, он и докладывал дело. Я вообще ни 
разу ни одного дела на Тройке не докладывал.

Из дела также видно, что ЗЕЛИНСКИЙ был арестован до моего приезда в Винницу 
и последние протоколы его допроса произведены в первые дни моего пребывания в Вин-
нице. Обвинительное заключение полностью соответствует имевшимся в нем материа-
лам, и ни одной моей подписи в этом деле нет, о нем я совершенно не знал и никакого от-
ношения к нему не имел, за исключением того, что оно делалось в моем отделе.

Почему ЛЕВИНЗОН вменяет мне в вину это дело — мне совершенно непонятно. 
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Я не говорил, что именно ЗА-

ПУТРЯЕВ докладывал дело ЗЕЛИНСКОГО на Тройке, а сказал, что получил его от него 
для доработки.

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Какой смысл было дорабатывать это дело, если обвиняе-
мый по делу ЗЕЛИНСКИЙ Тройкой уже был осужден. Ведь обвинительное заключение 
осталось бы старое, его бы не переделали.

РОЛИНСКАЯ была арестована ТОКАРЕВЫМ и ЗЛОБИНЫМ, а потом сам же ЛЕ-
ВИНЗОН перепредъявлял ей обвинение. Подписанное мною обвинительное заключение 
по делу составлено в полном соответствии с имевшимися в деле материалами. Опись на-
ходящихся в деле бумаг составлена ЛЕВИНЗОНОМ, а это значит, что после него никакие 
другие документы к делу не приобщались. Как же в таком случае он говорит, что после 
того, как дело было закончено, РОЛИНСКУЮ продолжали еще допрашивать.

На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: Дело РОЛИНСКОЙ вел я, и я же 
его закончил. Имевшееся в деле обвинительное заключение было за моей подписью, и в 
таком виде дело направили для рассмотрения в особом порядке. Сейчас в деле находится 
совершенно другое обвинительное заключение, а также протоколы, которых я не делал.
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Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Как же это могут быть другие протоколы, если они значат-
ся в описи, написанной ЛЕВИНЗОНОМ.

Председательствующий предъявил ЛЕВИНЗОНУ дело РОЛИНСКОЙ.
На вопросы суда [отвечает] свидетель ЛЕВИНЗОН: По части протоколов допросов 

я может быть и ошибся, но относительно обвинительного заключения утверждаю, что оно 
другое, т.к. при сдаче мною дела в 10-й спецотдел обвинительное заключение в деле было 
за моей подписью. Также утверждаю, что после окончания мною дела я видел, как РО-
ЛИНСКУЮ допрашивали, однако, протокола этого допроса в деле нет. 

Свидетель ПЕРЕПЕЛЯК: Я хочу дать следующую справку. Дело РОЛИНСКОЙ сна-
чала направлялось в Москву, и в соответствии с этим обвинительное заключение по делу 
имело соответствующую концовку. Из Москвы это дело было возвращено, и потом его на-
правили на Тройку, в связи с чем нужно было переделать концовку обвинительного заклю-
чения. Обычно в таких случаях у нас перепечатывался последний лист обвинительного 
заключения, возможно, в деле РОЛИНСКОЙ получилось так же. 

Военный Трибунал удостоверил, что: 
1. По делу ЗЕЛИНСКОГО обвинительное заключение подписано за ЗАПУТРЯЕВА — 

АРТЫМЧУКОМ, и в деле нет ни одного документа за подписью ЗАПУТРЯЕВА.
Обвинительное заключение состоит из 2-х листков, из которых второй (концовка) 

напечатан другим шрифтом.
2. Из дела РОЛИНСКОЙ обвинительное заключение подписано МАРТЫНЮКОМ, 

ЗАПУТРЯЕВЫМ и ПРИШИВЦЫНЫМ. Никаких протоколов о передопросе РОЛИНС-
КОЙ по линии шпионажа в деле не имеется. 

В 17.30 объявлен перерыв судебного заседания.
В 21.00 судебное заседание продолжается.

Подсудимому КОРАБЛЕВУ предъявлены истребованные из УНКВД 
согласно определению ВТ приказы по тройке.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Я просил доставить эти при-
казы для того, чтобы вновь ознакомиться с ними самому, а также затем, чтобы доказать, 
что на них имеются расписки ТЕРНИВСКОГО в ознакомлении с ними. Оказывается, что 
ничьих расписок на протоколе 00606 и 189 не имеется. Но я заверяю, что ТЕРНИВСКИЙ 
с приказами по Тройке знакомился, иначе Тройка не могла бы работать.

Рассмотрение Тройкой дел, ныне инкриминируемых мне, как ей неподсудных, я счи-
тал правильным, т.к. ни одного врача или профессора в числе осужденных не было. 

Что касается сотрудников, то рассмотрение Тройкой таких дел, как я убедился после 
ознакомления с приказами по Тройке, является неправильным. Чем объяснить, что эти 
дела передали по Тройке — не знаю, возможно, это произошло по той причине, что они 
были рассмотрены до получения циркуляра, запрещавшего это делать, а циркуляр № 189, 
как это видно по отметкам на нем, поступил в УНКВД 26.09.1938 г. 

ВТ удостоверил, что, как видно из списков, на л.д. 142–149, т. 5 осуждение Тройкой 
сотрудников УНКВД производилось и после 26 сентября, а именно 28.09, 2.10, 7.10 и что 
с 27.09.1938 г. Тройкой осуждено также свыше 20 военнослужащих и специалистов высо-
кой квалификации. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: УСПЕНСКИЙ мне не давал 
указаний, что сотрудники УНКВД к моменту их ареста неподсудны Тройке.

Признаю, что по части рассмотрения на Тройке дел сотрудников, безусловно, виноват.
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Специалистов по точному смыслу приказа по Тройке прошло человека 3. Агрономов 
мы не считали специалистами высокой квалификации, и если это неправильно, значит, мы 
недопонимали приказа.

Подсудимый ШИРИН по делу пояснил: Я был арестован 19 декабря 1940 г., после арес-
та меня 5 раз допросили, затем 3-го января я заболел, и дело обо мне было приостановлено. 
По возвращению моем из больницы, я был допрошен только один раз следователем ПУЗА-
НОВЫМ по вопросу нарушения финансово-сметной дисциплины, после чего мне объяви-
ли, что следствие мое кончено.

Я не собираюсь говорить, что я невиновен. У меня большая вина, но нужно разобрать-
ся конкретно, в чем я виноват. В связи с этим, я на предварительном следствии просил 
допросить ДРУГОБИЦКОГО, РЕШЕТИЛО и ГЛУССКИНА, однако, этого не сделали, 
и поэтому дело осталось не полностью расследованным. Условия судебного следствия 
иные, чем предварительного. В нем не представляется возможности все вспомнить, по-
тому я вторично прошу дело в отношении меня отложить и возвратить к доследованию.

В Виннице я работал всего 4 ½ месяца и по приезде сюда уже застал массовую опе-
рацию. К ней я отношения не имел и ею не руководил, т.к. в самый разгар этой операции, 
апрель и май месяцы, я сидел по поручению КОРАБЛЕВА на составлении информацион-
ных документов.

Приехав в Винницу, я оказался в обстановке, когда гнали лишь количество и, естест-
венно, ни в какое качество оно не переходило. Я не мог сказать, что находился на другой 
планете и не видел, что творилось. Нет, я заходил к следователям, спрашивал у арестован-
ных, за что он арестован, и если убеждался, что арест необоснован, принимал, как здесь 
уже говорил СОЙФЕР, меры к освобождению этого человека. 

Мне инкриминируется представление 3-х оперлистов на арест. Моя вина здесь в том, 
что, доверившись ДАНИЛЕЙКО, я подписал эти оперлисты, но нужно учесть, что санк-
ции на арест дал не я, а БУТЕНКО.

По второму эпизоду мне инкриминируется 2 списка на 287 человек, но один из них 
ко мне совершенно не относится. По второму я действительно начал намечать лиц к арес-
ту, но не закончил, т.к. его взял у меня ПРИШИВЦЫН и окончательно прокорректировал 
лично. А вообще, мне кажется, что эти списки даже не были реализованы.

Мне инкриминируются массовые необоснованные аресты, но если проверить матери-
алы, то станет очевидным, что эти аресты массовыми и необоснованными не были. Я мно-
гих отводил, а те санкции, которые дал, были в условиях того момента обоснованы и пра-
вильны.

К организации групповых допросов я отношения не имел. Они были введены до меня, 
но я, будучи свидетелем их, просто недооценил этого положения. По-моему, о групповых 
допросах не мог не знать и прокурор ДРУГОБИЦКИЙ, т.к. он был очевиден для всех. 

НАДЕЖДИН наяву видел себя зам. начальника УНКВД, но КОРАБЛЕВ на него на-
жимал. Неоднократно НАДЕЖДИН приходил и говорил, что КОРАБЛЕВ упрекает его 
в том, что мало даем сознаний, потому в свою очередь нажимал в этой части на ДАНИ-
ЛЕЙКО, и тот стал их давать, а как уже здесь установлено, отделение ДАНИЛЕЙКО яв-
лялось автономным.

Физическое воздействие к арестованным в тот период допускалось. Я сам, когда ви-
дел, что обвиняемый — враг, докладывал НАДЕЖДИНУ, и тот давал санкцию на приме-
нение этого воздействия.
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Дело «Бунда» имеет две части, я имел отношение только к первой. Там были верные 
арестованные, с ними продолжали еще работать после моего отъезда. Этим делом креп-
ко интересовался Киев. 

Против ареста низовки (вторая группа «Бунда») я не возражал, но говорил НАДЕЖ-
ДИНУ, что не обязательно арестовывать всех, а достаточно одного — двух. Ни одной 
справки на арест по второй группе я не подписал и ни одного арестованного из этой груп-
пы не допрашивал. Мое несчастье только в том, что я подписал обвинительное заключе-
ние по их делу и это являлось юридическим участием. 

Свидетель ЮРЬЕВ и некоторые другие представили меня здесь как врожденного са-
диста. С моей стороны действительно были случаи применения физического воздействия 
к арестованным, но лишь тогда, когда я был убежден, что передо мной враг. Однако, если 
я видел, что люди переходят границу, сам принимал меры к прекращению этого. 

Моя вина в деле ЮРЬЕВА большая, т.к. обманулся в материалах на него, но, клянусь 
своими двумя детьми, которых очень люблю, что я ЮРЬЕВА не трогал. Говорит он про-
тив меня сейчас по той причине, что, будучи смертником и спасая свою жизнь, начал так 
говорить еще в 1939 г. и теперь не продолжать неудобно. Показания от него я не получил 
и дело оформлял не я, а ПРИШИВЦЫН в мое отсутствие.

Дело «Молодая генерация» было заведено в 9-м отделе, а не в 4-м, и к этому делу 
я руки не приложил.

Прокурором здесь был ДРУГОБИЦКИЙ, он часто вместе со мной допрашивал арес-
тованных, совместно подписывал протоколы допросов, которые печатались после согла-
сований черновиков с арестованными. Участвовал он и в деле «Бунда» — первой группы. 
По этому делу я советовался с ним, ему были известны условия следствия по делу. 

Составление протоколов допроса, по заметкам, в отсутствии арестованного и коррек-
тировка их в то время были общим явлением, и меня еще в Наркоме учили, что именно 
так нужно писать протоколы. Я признаю, что делал это, но моя корректировка сущности 
никогда не меняла. Да, мои протоколы допроса, как, например, протокол допроса КОЗИ-
СА тоже корректировались КОРАБЛЕВЫМ, и в этом случае они заострялись в том смыс-
ле, что более отъявленным делалось политлицо обвиняемого.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: От дела «Бунда» — второй груп-
пы я отошел, самоустранился, т.к. был занят другой работой.

С арестом НАДЕЖДИНА до приезда ПРИШИВЦЫНА я оставался руководителем 
отдела, но и в тот период этим делом не интересовался, хотя знал, что обвиняемых допра-
шивают. 

Восстановить в памяти, какие материалы были на КОЗИСА, я сейчас не могу.
ВТ определил:
1. В связи с заявлением подсудимого ШИРИНА о том, что оперлисты на л.д. 3445, 

приложение 12, реализованы не были, запросить по этому поводу 1-й спецотдел УНКВД.
2. В связи с показаниями подсудимого ЗАПУТРЯЕВА по делу РАЙЗМАН затребовать 

из УНКВД справку о дате выезда ЗАПУТРЯЕВА в Ленинград в июне 1938 г. 
В 00.15 объявлен перерыв судебного заседания.
6.05. в 11.00 судебное заседание продолжается.

Председательствующий объявил, что, согласно полученным из 1-го спецотдела 
УНКВД справкам, ряд лиц из намеченных к аресту по оперлисту (л.д. 3445, приложение 
12) были осуждены в апреле, а список утвержден в июле 1938 г.
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На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Этот список был представлен 
в июле месяце, когда массовых арестов уже не было, и потому, по-моему, он и мог быть не 
реализован, окончательно его корректировал ПРИШИВЦЫН, а не я.

Я мог приложить руку к арестованным по массовой операции, мог сделать это и по 
отношению к КОЗИСУ, но не в то время, как показывал ЛАВРЕНТЬЕВ.

В обвинительное заключение вошел как отдельный пункт обвинения акт о наруше-
нии мной финансово-сметной дисциплины, но этот акт был составлен без меня, что явля-
ется неправильным, т.к. я мог дать по нему подробные объяснения.

Подсудимый КОРАБЛЕВ по делу показал: До Украины на руководящей работе я не 
был и выше должности начальника отделения не поднимался.

От назначения на Украину я отказывался, но мне заявили, что это назначение уже 
утверждено ЦК партии, и потому пришлось подчиниться. По пути к месту моего назна-
чения я был на приеме у бывшего наркома ЕЖОВА и ему также заявил, что не чувствую 
себя способным справиться с такой большой работой. ЕЖОВ меня ориентировал, что в ре-
зультате вражеской работы ЛЮБЧЕНКО, БАЛИЦКОГО и др. врагов гуляют целые армии 
украинских националистов и польских шпионов, и дал установку: «Езжайте и выкорчевы-
ваете их». То же мне сказал и его заместитель ФРИНОВСКИЙ, и эти установки я воспри-
нял как установки ЦК.

Аналогичные установки, но в более развернутом виде дал мне УСПЕНСКИЙ, и все 
поступавшие из центра директивы сводились к одному — «Сажай и сажай».

Вскоре по приезде в Винницу я был вызван на совещание в Киев. Там демонстрирова-
лась широкая схема вскрытия польских формирований и была установка развернуть этот 
участок работы. На втором совещании, в конце апреля, УСПЕНСКИЙ информировал, что 
делал доклад в ЦК ВКП(б) и что работа органов на Украине якобы получила там одобре-
ние. Присутствовал на XIV съезде партии, там также было сказано, что работа на Украи-
не по разгрому врагов по существу только начинается. В период чехословацких событий 
звонит УСПЕНСКИЙ и спрашивает, сколько арестованных. Я сказал цифру, но он обругал 
меня и заявил: «Почему так мало? Вы что — на ту сторону работаете». Эти установки для 
меня были обязательны, я принимал их как должное, тем более, что с условиями Украины 
не был знаком. В соответствии с поступившими директивами давал установки, но требо-
вал вскрывать истинные формирования, а не фальсифицированные. 

Мне инкриминируется дело чехов. К аресту этих лиц я отношения не имел, и поста-
новления утверждал не я, а БУТЕНКО. Дело это возникло как о чешской группе, зани-
мавшейся сбором шпионских сведений в пользу чешской разведки. Об этом мы постави-
ли в известность Наркомат, и оттуда нам указали, что нужно проверить не немецкий ли 
здесь шпионаж. Когда ЗАПУТРЯЕВ доложил мне об этом, я допросил ВАШИРОВСКО-
ГО, и тот подтвердил свои показания с тем только изменением, что назвал себя агентом 
не чешской, а немецкой разведки. В связи с этим я дал указание передопросить осталь-
ных обвиняемых, и они дали те же показания. О чем тогда же было донесено в Наркомат. 
Я просил следствие установить этот факт. Для этого требовалось достать только копию 
моего донесения в Наркомат и меня бы не обвиняли в том, в чем я не виноват. Я допускаю, 
что это дело когда-то было доложено на Тройке МАРТЫНЮКОМ и снято как оформлен-
ное не в соответствии с показаниями основных арестованных, а отнюдь не в связи с чехо-
словацкими событиями. Дело это не сфальсифицировано. На предварительном следствии 
КОБЯКОВ сумел меня уговорить, что там не было материала, но сейчас, после ознакомле-
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ния с делом, и после того, что потом лично видел у КОБЯКОВА 6 меморандумов по делу, 
я так не считаю.

По делу «бессарабцев» я подписал постановление на арест только 2-х человек, осталь-
ные обвиняемые были арестованы БУТЕНКО в Могилев-Подольске. Судя по имеющимся 
в деле следственным материалам, я не могу считать это дело сфальсифицированным, и по-
тому обвинение в этом категорически отрицаю.

По молодежному делу я утвердил 8 постановлений, БУТЕНКО — 4. Подписывая по-
становления, я руководствовался имевшимися показаниями. На ЮРЬЕВА их имеется 6 (от 
5 человек), в том числе из Каменца-Подольска, коль сейчас выяснилось, что дело оказалось 
«липовым», считать себя невиновным не могу, однако, в то время даже не думал, что по-
казания не соответствуют действительности. 

Как возникло дело «сахарников», и я ли утверждал постановления на арест — не пом-
ню. Заканчивалось это дело в 1939 г. уже после постановления ЦК и СНК от 17.11.1938 г., 
поэтому если бы я знал, что там не все чисто, то зачем же было передавать дело в таком 
виде в гласный суд.

Дело партизан, насколько помню, было небольшое, на 5–6 человек. Оно возникло по 
показаниям (их мог дать и КОЗИС) после получения ориентировки Наркомата о вскрытии 
антисоветских формирований среди бывших красных партизан и после предложения при-
ступить к проверке, нет ли таких формирований в Винницкой области.

По делу «Бунда» 13 постановлений на арест подписаны НАДЕЖДИНЫМ, а 3 — ШИ-
РИНЫМ. Утвердил эти постановления я на том основании, что, докладывая мне материа-
лы, НАДЕЖДИН говорил, что дело верное, и им уже заинтересовался Киев. Я не помню, 
чтобы лично передопрашивал кого-либо из арестованных по этому делу, но много из них 
допрашивались прокурором ДРУГОБИЦКИМ, и потому в дело я верил еще больше, ни-
каких сомнений оно у меня не вызывало. Мне кажется, что бывшие обвиняемые по это-
му делу сейчас очень преувеличивают, ведь дело готовилось в гласный суд, и я не верю, 
в связи с этим, что обвиняемых так сильно избивали. Поскольку дело оказалось несосто-
ятельным, я не мог снять ответственность за него, но искренне заявляю, что в тот пери-
од в дело верил.

Мне инкриминируется неправильное рассмотрение на Тройке дела КРЖЕВИЦКОГО. 
КРЖЕВИЦКИЙ неправильно именуется сотрудником НКВД, т.к. работал в палате мер 
и весов. В деле имеется постановление областной прокуратуры от 1940 г. в том, что оно 
Тройкой рассмотрено правильно, и я не понимаю, почему сейчас его инкриминируют мне.

(Оглашены показания из дела КРЖЕВИЦКОГО).
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Областная прокуратура эти 

показания имела в своем распоряжении и все же пришла к выводу о правильности осуж-
дения КРЖЕВИЦКОГО.

В 11.40 объявлен перерыв судебного заседания.
В 11.50 судебное заседание продолжается.

Подсудимый КОРАБЛЕВ продолжает объяснения по делу: Мне вменяется в вину не-
правильное осуждение по Тройке САЛЯМОН. Она — полька. Муж ее репрессирован. На 
допросе 15 мая САЛЯМОН дала показания, что является польской шпионкой с 1934 г. 
и шпионом ПОВ с 1937 г. Эти показания она подтверждала и впоследствии. Допрошенный 
в качестве свидетеля УРАЛЬЦЕВ, впоследствии осужденный Верховным Судом, также под-
твердил, что она им завербована. По тому времени этих материалов для осуждения САЛЯ-
МОН было вполне достаточно, и я считаю, что дело ее Тройкой рассмотрено правильно. 



Реабілітовані історією. Вінницька область

148

В деле «Бунда» руководящую роль играл НАДЕЖДИН, а молодежным делом руко-
водил ПРИШИВЦЫН.

К аресту ЮРЬЕВА я подходил очень осторожно, и об этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что постановление на арест подписано не мной, а БУТЕНКО, которому, возмож-
но, это постановление просто подсунули.

Оперативные листы были введены не мною, а существовали задолго до моего приезда 
в Винницу. На предварительном следствии я показал, что санкции на арест по этим лис-
там в основном давал я. Но сейчас из ознакомления с материалами дела устанавливается, 
что в действительности моя роль в массовых операциях по оперлистам была очень незна-
чительной.

Аресты по этим листам намечались начальниками отделов и в своем большинстве пе-
редавались БУТЕНКО. Поскольку по этому пункту обвинения вину с себя не снимаю, т.к., 
зная об этой системе арестов, не отменил ее, а продолжил, и, подписывая документы на 
арест, не проверял материалы, послужившие основанием к составлению этих документов.

В приложении № 12 имеется 2 утвержденных мною оперлиста на 287 человек. При-
веденные в этих листах компрометирующие материалы по тому времени представлялись 
убедительными, за исключением, может быть, только 7 человек. В деле я не нашел ни 
одного оперативного листа, постановления или справки на арест по бывшим красным пар-
тизанам, которые были бы утверждены мной. Почему же этот пункт обвинения инкрими-
нируется мне, я его не признаю. 

Меня обвиняют в ведении метода групповых допросов, на каком основании делает-
ся это, т.к. ведь ни один свидетель, кроме ДАНИЛЕЙКО, не показал, что этот метод был 
внед рен мною. Наоборот, все свидетели подтвердили, что на оперативных совещаниях я 
запрещал применение к арестованным методов физического воздействия, предупреж дал 
против этого. Я разрешил не групповые допросы, а допросы в одной комнате двумя — 
тремя следователями, каждым своего подследственного. Моя вина в том, что я не сумел 
вскрыть извращения этого моего указания в 4-м отделе НАДЕЖДИНЫМ, РЕДЕРОМ 
и ДАНИЛЕЙКО. 

Никогда ни один из сотрудников не высказывал мне сомнение в правдивости того или 
иного документа, и я не допускал мысли, что они могли быть сфабрикованными или «вы-
битыми». Поэтому признать себя виновным в фальсификации дел или в способствовании 
этому не могу. Однако, поскольку ряд наших дел судом были прекращены как несостоя-
тельные, я, как начальник органа, несу ответственность, но прошу мне верить, что в то 
время я в эти дела верил. 

О допросе осужденных к ВМН. По приезде в Винницу ко мне пришел начальник 
отдела ТОЛЧИНСКИЙ с рапортом, в котором он просил дать ему осужденного к ВМН 
для учинения очных ставок с лицами, арестованными по его показаниям. С этим фактом 
я столкнулся впервые, и потому не знал, допустимы ли допросы после вынесения пригово-
ра, но думал, что раз такая практика существовала до меня, значит, имелось соответству-
ющее разрешение, и потому, в свою очередь, разрешил. Однако, у меня все же остались со-
мнения, и потому я позвонил УСПЕНСКОМУ и спросил его, допустим ли такой порядок. 
Успенский ответил, что начальник управления вправе давать такое разрешение, если это 
необходимо по делам. В то время УСПЕНСКИЙ для меня являлся наркомом, его указания 
были для меня обязательными, но все же и своей вины по этому пункту обвинения я с себя 
не снимаю. Прошу только учесть, что разрешение допрашивать арестованных после вы-
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несения в отношении их приговора к ВМН я давал только в первые месяцы своей работы, 
тогда как начальник УНКВД был неопытным.

Меня обвиняют в рассмотрении по Тройке неподсудных ей дел. Всего таких дел на 
военнослужащих и специалистов рассмотрено 45, а на сотрудников — 21. Рассматривая на 
Тройке эти дела, я считал, что поступаю правильно, т.к до того они направлялись на аль-
бомы. Ознакомившись здесь с приказами по Тройке, признаю себя виновным, что вразрез 
с этими приказами мною рассмотрены дела на военно служащих и специалистов (капитан 
РККА, 2 инженера и 1 врач) и 15 дел на сотрудников НКВД. Т.к. остальные дела на сотруд-
ников были рассмотрены до получения приказа НКВД СССР, запрещавшего их рассмот-
рение. Агрономов я считаю подсудными Тройке, да и до того они также шли в Москву по 
альбомным операциям. В чем еще действительно виновен, в том, что:

1. Подписывая постановления на арест, особенно по спискам, не проверял материа-
лы, послужившие основой составления этих списков, также не проверял показания, когда 
арес ты производились по ним. В известной мере объясняется это тем, что все документы 
на арест обязательно утверждались прокурором, который проверял их.

2. Совершенно недостаточно осуществлял повседневный контроль аппарата, потому 
не вскрыл допускавшихся там искривлений. Это объясняется моей перезагруженностью 
по работе и доверием к аппарату.

3. Не перепроверял показаний арестованных.
4. Не отменил практику корректировки протоколов и составления их по заметкам, но 

это было введено не мною, а Москвой.
5. В отдельных случаях по ходатайству начальников отделов разрешал применения 

к арестованным физических методов воздействия. Таких фактов было немного, и на это 
было указание Успенского.

Мне мало веры как обвиняемому, но я рассказываю исключительную правду. До Вин-
ницы о работе Тройки я не имел представления и в ней никогда не участвовал. Для уста-
новления возможных в этой части ошибок я ввел обязательное зачитывание докладчиком 
показаний обвиняемых, если они сознавались, а в случае отрицания обвинения — зачиты-
вались показания свидетелей. К рассматриваемым делам Тройка не подходила формально, 
о чем свидетельствуют факты возвращения дел к доследованию. ТЕРНИВСКИЙ здесь го-
ворил, что иногда на заседание Тройки вызывались обвиняемые, но я лично этого не пом-
ню, да и не думаю, чтобы так делалось. Я во многом виновен, но прошу учесть обстанов-
ку, в которой приходилось тогда работать. Я был убежден, что делаю серьезное партийное 
дело и никаких сомнений у меня не возникало.

С целью предотвращения искривлений в аппарате я неоднократно просил прокуроров 
почаще бывать у нас при допросах арестованных. Когда мне становились известны факты 
искривления социалистической законности, я предлагал проводить расследование и тре-
бовал предания виновных суду. Что подтвердят истребованные Военным Трибуналам по 
моему ходатайству документы по этой части. 

После постановления ЦК и СНК от 17.11.1938 г. мною были проведены широкие кус-
товые оперсовещания по ознакомлению с этим постановлением с обсуждением на этих 
совещаниях известных нам фактов искривлений. В декабре месяце по моей инициативе 
было созвано общее закрытое партийное собрание в присутствии сек ретаря обкома пар-
тии, с тем чтобы еще раз заострить внимание аппарата, и чтобы сотрудники изложили из-
вестные им факты искривлений. Мой доклад на этом собрании был вполне объективным.
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По сдаче дел в УНКВД я пытался покончить жизнь самоубийством. Перед этим, не 
думая, что останусь жить, писал письмо в ЦК и указывал там исключительно правду.

Недопонимая тогда постановления ЦК и СНК от 17.11.1938 г., я считал себя неправиль-
но снятым, считал, считаю это и сейчас, что сознательно в безобразиях по УНКВД не ви-
новен. Неужели же я все время лгал.

Следствие ко мне подходило тенденциозно, тщательно отметало всякую возможность 
проверки, которую я предлагал. Разве нельзя уже тогда было установить мою невинов-
ность по части групповых допросов. Меня обвиняли по ряду конкретных дел, а между тем 
ни одного дела мне для ознакомления тогда не дали, несмотря на мои просьбы. Ведь по 
делу чехов тоже можно было еще тогда установить, что уже в июне месяце имелись пока-
зания о связи обвиняемых по этому делу с германской разведкой. 

ПАВЛЮК умер 25 марта 1938 г., а управление мною было принято 19 марта, таким 
образом, приписывать его смерть мне нельзя.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Насколько припоминаю, ПАВ-
ЛЮКА допрашивал ДАНИЛЕЙКО. Смерть ПАВЛЮКА меня встревожила, я на опера-
тивном совещании спрашивал ДАНИЛЕЙКО, не применял ли он к ПАВЛЮКУ физичес-
кого воздействия, но ДАНИЛЕЙКО отрицал. Все же я дал указание НАДЕЖДИНУ рас-
следовать этот факт, но моя вина, что не проверил, как это было выполнено. 

В основном, имевшие место в УНКВД извращения относятся, судя по показаниям 
свидетелей, к 4-му отделу и отделению ДАНИЛЕЙКО. О других отделах они не говорят, 
а это значит, что я не давал незаконных установок, иначе извращения имелись бы и в дру-
гих отделах.

К делу приложен список арестованных, умерших в тюрьме. В 1938 г. таких умерших 
было 30 человек. Учитывая, что за тот год через тюрьму прошло свыше 6 000 арестован-
ных, смертность составляет сотую долю. Этим я не устанавливаю нормы смертности, но 
нельзя и считать, что эта смертность является результатом избиения арестованных, т.к. та-
ких данных нет. О числе умерших в тюрьме мне стало известно только на следствии, т.к. 
до того никто об этом не докладывал. Сам в тюрьме, в порядке проверки ее состояния, я 
ни разу не был. В этом, безусловно, моя вина, но здесь нужно учесть мою загруженность 
по работе, и, кроме того, тюрьма тогда находилась в ведении моего помощника БУТЕНКО.

Показания свидетелей сгущены. Ведь давались же на предварительном следствии 
ТЕУШЕМ показания, что за одно заседание было рассмотрено 1 000 дел. Я не обвиняю 
свидетелей — сотрудников в том, что они умышленно это делали, но за три года впечатле-
ния у них округлились. Основания к этой округленности, конечно, имеются, ибо, как уста-
новлено здесь в суде, безобразия в УНКВД были большие.

Свидетели — бывшие арестованные, также значительно преувеличивают. Ведь если 
бы их так избивали, как они показывают, то неизбежно должны были бы быть травмы. 

В апреле 1938 г. у УСПЕНСКОГО было совещание, на котором он дал установку, что 
в случае использования отдельными УНКВД установленных для них лимитов по тройке 
необходимо присылать дополнительную заявку.

Вернувшись с этого совещания, я собрал в отделе сведения о наличии троечных дел, 
и после того направил УСПЕНСКОМУ докладную записку об увеличении лимитов.

Я долгое время работал в органах до Винницы, но нигде и никогда меня не обвиня-
ли в извращении социалистической законности. Я, как и многие мне подобные, являюсь 
жертвой преступной деятельности бывшего вражеского руководства.

В 13.15 объявлен перерыв судебного заседания.
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В 14.00 судебное заседание продолжается.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Мое преступление объясняется 

условиями, созданными бывшим вражеским руководством НКВД СССР.
(Оглашен л.д. 54, т. 5).

По этому вопросу я уже дал пояснения. Называя УСПЕНСКОМУ цифру просимого 
мною дополнительного лимита по тройке, я исходил из наличия дел в аппарате.

(Оглашен л.д. 68–70, т. 5 — рапорт КОРАБЛЕВА на имя УСПЕНСКОГО).
Это моя ошибка. Высказывая свои соображения о целесообразности продлить опе-

рацию, я основывался на имевшихся у нас показаниях о наличии повстанческих органи-
заций и на докладах начальников отделов ТОЛЧИНСКОГО и НАДЕЖДИНА. А, соглас-
но установок ЕЖОВА и УСПЕНСКОГО в наличие таких организаций на Украине, я верил.

(Оглашен приказ № 166 по УНКВД).
Этот приказ, видимо, был вызван тем, что один арестованный выбросился в окно, 

а также тем, что отдельные лица из публики пытались подслушивать и подглядывать, что 
делается в УНКВД.

Сигналов об избиении РЕДЕРОМ арестованных я не имел. Проверка данных о соци-
альном положении РЕДЕРА и ДАНИЛЕЙКО была проведена по моему прямому указанию.

(Оглашен л.д. 14–17, т. 7 — докладная записка по делу «Бунда»).
Эта докладная записка была составлена начальником 4-го отдела. Кто тогда им яв-

лялся — не помню.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый ШИРИН: Начальником отдела тогда был 

ПРИШИВЦЫН, но мне кажется, что эту докладную записку составил МАЙСТРУК.
На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Абзац о взятии арестованных 

в активную проработку до процесса вычеркнут из этой докладной записки, по-моему, по 
той причине, что об этом уже сообщалось в Наркомат до того. Активная проработка арес-
тованных перед судом — это, по-видимому, та обработка о поведении на суде, о которой 
говорили здесь свидетели. Инициатором такой обработки арестованных я не являлся, но 
она проводилась с моего ведома.

ВТ удалился на совещание, затем председательствующий огласил определение.
Подсудимый ШИРИН в своем объяснении по существу предъявленного ему обви-

нения в массовых безосновательных арестах, допущенных при его участии по бывше-
му 4-му отделу Винницкого УНКВД, сослался на то обстоятельство, что инкриминируе-
мые ему отметки на 2-х оперативных листах и списках лиц, намеченных к аресту, произ-
водились им совместно с ПРИШИВЦЫНЫМ и под руководством последнего как началь-
ника отдела.

Точно так же при участии ПРИШИВЦЫНА и МАЙСТРУКА была допущена фальси-
фикация дела на бывшего третьего секретаря обкома КП(б)У ЮРЬЕВА и др., арестован-
ных по этому делу, следствие по коему и оформление такого на суд заканчивалось ПРИ-
ШИВЦЫНЫМ и МАЙСТРУКОМ уже в отсутствие ШИРИНА, в связи с его отъездом 
в конце августа 1938 г. к месту нового назначения в г. Киев. 

Не отрицая частично своей вины в незаконных методах следствия, допущенных по 
делу ЮРЬЕВА и других, ШИРИН, однако, ссылается на более значительную роль ПРИ-
ШИВЦЫНА и МАЙСТРУКА, как лиц, руководивших следствием по этому делу.

Наряду с этим ШИРИН отрицает свою причастность к фальсификации дела на всю 
группу арестованных по делу «Бунда» путем применения физического воздейст вия к арес-
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тованным, относя это также к преступной деятельности ПРИШИВЦЫНА и МАЙСТРУ-
КА, оформлявших это дело на судебную коллегию Облсуда.

Кроме того, ШИРИН ссылается на недоследованность обвинения его в нарушении 
сметной и финансовой дисциплины по «Укрстройдортресту», куда он был переведен 
с оперативной работы в качестве начальника управления строительства дороги № 4, т.к. 
ревизия производилась не в его присутствии, и ему не были предъявлены документы для 
объяснений по существу этого обвинения. 

Учитывая существенность изложенных мотивов по ходатайству ШИРИНА и необхо-
димость в связи с этим доследования дела в отношении ШИРИНА по указанным момен-
там, а также целесообразность в связи с этим объединения следствия о ШИРИНЕ с ма-
териалами о привлеченных по настоящему делу ПРИШИВЦЫНЕ и МАЙСТРУКЕ, ДА-
НИЛЕЙКО и БУТЕНКО, материалы о коих выделены в отдельное производство согласно 
определению Военного Трибунала от 05.05. с.г., руководствуясь ст.ст. 280, 294 УПК УССР, 
Военный Трибунал

Определил:
Выделить из настоящего дела материалы следствия по обвинению ШИРИНА Лазаря 

Наумовича для обращения их к доследованию и объединения с делом ПРИШИВЦЫНА, 
МАЙСТРУКА и др., направляемые военному прокурору войск НКВД Киевского округа 
в соответствии с определением ВТ от 5 мая 1941 г. 

Меру пресечения обвиняемому ШИРИНУ оставить прежнюю — содержание под 
стражей.

Дело в отношении КОРАБЛЕВА и ЗАПУТРЯЕВА слушаньем продолжать. 
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Своим объяснением я хочу дополнить следующее.
Я больной человек, у меня функциональное расстройство нервной системы, миг рень, 

вызывающая обмороки, провалы в памяти, и потому я не смогу вспомнить всех фактов, 
которые могли бы опровергнуть предъявленное мне обвинение.

По этому делу меня делают большой фигурой, но в действительности это не так и мой 
чекистский опыт и оперативные знания небольшие, т.к. до прибытия на Украину я был 
всего лишь экономическим уполномоченным.

Мне приписывается активная роль в необоснованных арестах. Этот пункт обвинения 
я также отрицаю.

Инициатива переделки дела чехов на немецкий шпионаж исходила не от меня. Указа-
ние это было дано 3-м отделом Наркомата, что подтвердил здесь и КОРАБЛЕВ.

Семь человек из обвиняемых по этому делу проходили по делам-формулярам как ан-
тисоветский элемент и как посещавшие чехословацкое консульство. В свете имевшихся 
директив каждый вхожий в консульство должен был рассматриваться как причастный 
к шпионажу. К тому моменту, когда я включился в следствие по этому делу, обвиняемые 
уже были допрошены и дали признание, что завербованы в пользу чешской разведки. Где 
же тут моя вина. 

Передопрос чехов по немецкому шпионажу ни в коей мере не связан с чехословацки-
ми событиями, и ведь еще в июле месяце, задолго до этих событий, Наркомат по нашим 
донесениям был осведомлен, что эта группа связана с немецкой разведкой.

Почему мне инкриминируется изъятие из этого дела первых протоколов допроса. 
Я признаю себя виновным по этому делу только в том, что подписал 3–4 постановле-
ния без проставления даты, что было использовано ВОДКИНЫМ для учинения подлога, 
а также в том, что не заметил этого подлога ВОДКИНА.
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В моих протоколах допроса обвиняемых по этому делу ничего нового по сравнению 
с первыми протоколами не было, за исключением только того, что ЧЕРМАК оказался не 
чешским, а немецким шпионом, но это никакого влияния на судьбу обвиняемых иметь не 
могло.

Дело РАЙЗМАН возникло до моего приезда и арест остальных, проходящих по этому 
делу лиц, был произведен без моего участия. Я только принял участие в допросе КРУЛИ-
КОВСКОГО и РАЙЗМАН, причем последнюю допросил лишь после своего возвращения 
из Ленинграда, куда выехал 10–11 июня и возвратился примерно 22 июня. Руководил этим 
делом не я, а ТОКАРЕВ. 

На вопросы суда [отвечает] свидетель КОЛЕСНИКОВ: Находился ли ЗАПУТРЯЕВ 
в УНКВД, когда я дежурил там при избитой РАЙЗМАН — не могу сказать.

АГЕЕВ мне сказал, что РАЙЗМАН (он называл ее тогда по имени Ася) была вынесена 
от ЗАПУТРЯЕВА.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Насколько помню, из Винницы 
в Ленинград я выехал в день получения мною требований на проезд.

Председательствующий огласил истребованные по определению ВТ две справки 
отдела кадров и финотдела УНКВД по вопросу поездки ЗАПУТРЯЕВА в июне 1938 г. 
в Ленинград.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОЛЕСНИКОВ: Дежуря при избитой 
РАЙЗМАН, я несколько раз звонил ТОКАРЕВУ о том, что положение ее тяжелое, спустя 
один — два часа пришли два конвоира и забрали ее в тюрпод.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Я не имел никакого отношения 
к избиению РАЙЗМАН, и моя вина здесь, возможно, заключается в том, что при допросе 
РАЙЗМАН я не спросил ее о причинах попытки к самоубийству.

По-моему, не я, а ТОКАРЕВ посылал БЕРКУТУ и ШАБУНИНА допросить РАЙЗМАН 
в больнице, т.к. он руководил всем этим делом.

РАЙЗМАН была арестована как перебежчица, сама показала, что неоднократно за-
держивалась румынской разведкой, и уже по одному этому подлежала репрессированию 
согласно директив центра. Сейчас меня можно обвинять в том, что дело в отношении ее 
расследовалось недостаточно, но в условиях того периода этого сказать было нельзя.

Моя роль в массовых арестах меньше, чем роль любого начальника отделения. В при-
ложениях к делу имеется около 7 тыс. документов на арест, из которых к 3-му отделу от-
носятся только 473, а к подписанным лично мною — 29. 

Мне инкриминируются дописки в справках на арест ЛАЗАРЕВА и МАСАЛОВА. 
Как это получилось, точно не помню, но сделать эти дописки без основания не мог. По-
видимому, при докладе мне этих справок МАРТЫНЮКОМ он предъявил мне дополни-
тельные материалы на ЛАЗАРЕВА и МАСАЛОВА, и в соответствии с этим я дополнил 
справки.

ВТ определил: В связи с показаниями подсудимого ЗАПУТРЯЕВА по вопросу про-
изведенных им дописок в справках на арест ЛАЗАРЕВА и МАСАЛОВА истребовать для 
обозрения архивно-следственные дела на МАСАЛОВА, ЛАЗАРЕВА и ПОЛИЩУК.

В 15.45 объявлен перерыв судебного заседания.
В 17.00 судебное заседание продолжается.

Председательствующий огласил справку на арест ЛАЗАРЕВА, 
л.д. 239, приложение № 10.
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На вопросы суда [отвечает] подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Дописка чернилами на этой 
справке произведена мною и, несомненно, на основании материалов предоставленных мне 
МАРТЫНЮКОМ.

(Оглашены материалы архивно-следственного дела МАСАЛОВА).
В деле действительно не отражены моменты, изложенные в моей дописке, но ведь 

следствие вел не я, а МАРТЫНЮК.
Справка на МАСАЛОВА была выписана мной по предложению руководства в соот-

ветствии с приказом НКВД СССР.
Утверждать не могу, но, по-моему, это дело было направлено в Москву с обвинительным 

заключением ТОКАРЕВА, а затем, после возвращения, обвинительное заключение было 
перепечатано, и я, не проверяя материалов дела, подписал его.

(Оглашен л.д. 241, приложение № 10 — справка на арест МАСАЛОВА).
Несомненно, и эта дописка в справке была сделана мною по предоставленным мне 

материалам.
Военный Трибунал удостоверил, что ордера на арест МАСАЛОВА, ЛАЗАРЕВА и ПО-

ЛИЩУКА подписаны БУТЕНКО и датированы 5 июня 1938 г., аресты произведены: МА-
САЛОВА — 10 июня, ЛАЗАРЕВА — 6 июня, ПОЛИЩУКА — 6 июня, а санкция на арест 
прокурором дана в отношении МАСАЛОВА 10 июня, ЛАЗАРЕВА — 11 июня и ПОЛИ-
ЩУКА также 11 июня.

ВТ определил: истребованные из 1-го спецотдела архивно-следственные дела на 
МАСАЛОВА, ЛАЗАРЕВА и ПОЛИЩУКА приобщить к настоящему делу. 

Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ продолжает свои пояснения: В приложенных к делу доку-
ментах нет ни одного подписанного мною оперлис та или отметок на нем об аресте. Нао-
борот, в приложении № 1, л.д. 98 имеется моя резолюция: «Сообщить, что мы требуем не 
вообще поляков, а поляков с компрометирующими материалами». Это показывает, что 
к массовым необоснованным арес там я не причастен.

На чем основано утверждение обвинительного заключения о том, что я допрашивал 
арестованных после осуждения их Тройкой, где эти материалы. Их нет и я ни одного раза 
не писал рапортов об отсрочке приведения приговора в исполнение. РАДЗИКОВСКИЙ на 
Тройку прошел мимо меня и был осужден, но тут поступило его заявление о том, что он 
отказывается от своих показаний в отношении ряда лиц. В связи с этим, он и был передо-
прошен, но я и сейчас считаю, что в данном случае поступил правильно.

(Оглашен л.д. 282, т. 6).
Рапорт о задержании исполнения приговора над ГИРНЫМ был подан до меня 

ТОКАРЕВЫМ, и потому по его распоряжению я сделал отметку о том, что ГИРНЫЙ уже 
не нужен.

Меня обвиняют в создании путем избиения арестованных несуществующих контр-
революционных организаций и в подтверждение этого пункта обвинения ссылаются на 
чешс кое дело. О том, что это дело не вымышленное, я уже говорил. К тому же, признание 
обвиняемые по этому делу дали еще до того, как я стал их допрашивать.

Выступавшие здесь свидетели не беспристрастны, т.к. сами имеют более чем прямое 
отношение к тому, что инкриминируется мне.

Я виновен в том, что не разобрался своевременно в той обстановке, какая тогда 
сущест вовала, и проводил допросы шаблонно, не сознавая, что такая работа является 
вредной и незаконной. Халатно относился к подписанию постановления на арест тем, что 
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не проставлял дат, и это дало возможность использовать их для злоупотреб ления. Не су-
мел также обеспечить контроль за аппаратом.

ВТ обозрел полученную из санотдела НКВД УССР историю болезни подсудимого 
ЗАПУТРЯЕВА. 

Председательствующий огласил истребованные по ходатайству подсудимого КОРАБ-
ЛЕВА копии приказов УНКВД о привлечении к ответственности работников НКВД 
и РКМ за нарушение соцзаконности, копии представления подсудимого КОРАБЛЕВА 
о предании суду начальника РО ЗЛОБИНА, справку о ШАКАЛОВЕ, ГРИЦЮКЕ и др.

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: Материалы относительно при-
влечения к уголовной ответственности ЗЛОБИНА задержались у начальника отдела ка-
дров, выполнявшего тогда одновременно и функции особоуполномоченного, в связи с чем 
и были направлены в Киев только в 1939 г. 

По ходатайству подсудимого КОРАБЛЕВА оглашены показания свидетеля 
ФЕДОРОВА, л.д. 280, т. 4 и свидетеля ШАЛАМОВА, л.д. 118, т. 2.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Я прошу суд учесть, что после массовой операции оперлис-
ты мною не рассмат ривались, они шли, минуя меня. То же и по арестам бывших красных 
партизан. 

На вопросы суда [отвечает] подсудимый КОРАБЛЕВ: С целью недопущения каких-
либо искривлений при исполнении приговоров к  ВМН эти приговоры приводились в ис-
полнение в присутствии прокурора, что по Троечным делам вовсе не предусматривалось, 
и что я ввел по своей инициативе. Я честно говорю, что о злоупотреблениях бывшего ко-
менданта БЕЛЬСКОГО при исполнении приговоров я не знал.

ВТ определил: истребованные по определению ВТ справки, копии приказов по НКВД, 
а также акт о попытке подсудимого ЗАПУТРЯЕВА к самоубийству приобщить к делу.

На вопросы председательствующего подсудимым, имеют ли они чем-либо дополнить 
судебное следствие, подсудимые ответили, что дополнений к судебному следствию у них 
нет, после чего судебное следствие было объявлено законченным.

ВТ определил: учитывая, что по имеющимся в распоряжении Трибунала данным сви-
детель ПРИШИВЦЫН уклоняется от явки и что определение военного Трибунала о при-
влечении его к ответственности ему объявлено не было, поручить начальнику УНКГБ 
и председателю ВТ по Винницкой области объявить это определение ПРИШИВЦЫНУ 
при его задержании.

Подсудимым предоставлено последнее слово.
Подсудимый ЗАПУТРЯЕВ: Прошу учесть только одно, что преступления, в которых 

меня обвиняют, я не совершал и даже мысли об этом не было.
Я родился в семье крестьянина-бедняка, работал пастухом и батраком до 1921 г. 

В 1923 г. поступил на вечерний рабфак, а днем, чтобы помочь материально семье, грузил 
мешки. В 1927 г. поступил в институт, а вечером работал в пожарной охране. Вся моя семья 
держалась на мне, и под моим влиянием состоит в партии.

По окончании института я был мобилизован в органы НКВД и там 5 из 7 лет провел 
без выходного дня. Отдал работе все здоровье. 

Приехав в Винницу, попал как «кур во щи» и, не разобравшись в той обстановке, на-
делал проступков, которые в свете сегодняшнего дня расцениваются как преступление. 
Но так квалифицировать их нельзя.
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Я признаю, что по делу есть много фактов, за которые нужно карать, но прошу быть 
справедливыми при оценке моей судьбы, учесть все, в том числе и обстановку, в которой 
работал.

Подсудимый КОРАБЛЕВ: Я дал откровенные показания по всем моментам предъяв-
ленного мне обвинения и ничего не утаил. 

До Винницы на руководящей работе я не был, условий Украины не знал, и потому 
установки Ежова и УСПЕНСКОГО принял за должное.

По делу видно, что в УНКВД совершены очень тяжелые преступления, но заверяю 
суд, что я о них не знал. 

В УНКВД я допустил ряд ошибок, и в результате многие невинно осуждены, но в то 
время я не знал, что материалы дел не соответствуют действительности.

Я родился в семье крестьянина-бедняка, был пастухом, в 15 лет уже пошел в Питер 
на фабрику. В 1919 г. добровольно вступил в РККА и в том же году был принят в партию.

В органах НКВД работал с 1920 г. и за все время не имел ни одного взыскания ни по 
партийной, ни по служебной линии.

Я — жертва преступной деятельности бывшего вражеского руководства.
Прошу верить искренности моих показаний и в соответствии с вашей совестью опре-

делить наказание.
В 18.15 суд удалился в совещательную комнату.

В 22.50 суд вышел из совещательной комнаты, председательствующий огласил при-
говор, разъяснил порядок его обжалования, а также право на подачу просьбы о помилова-
нии, после приговора председательствующий огласил определение:

1. Учитывая, что в ходе судебного процесса по делу КОРАБЛЕВА и др., причастных 
к искривлениям соцзаконности по Винницкому УНКВД в 1938 г., выявлено также вовле-
чение в незаконные методы следствия ЛАВРЕНТЬЕВА и ТИЩЕНКО, ныне работающих в 
Винницком УНКГБ, а также ШАБУНИНА, ныне работающего следователем в Винницкой 
прокуратуре, которые, присутствуя при незаконных методах следствия, зная о них, а так-
же принимая участие в таковых по конкретным делам: ЛАВРЕНТЬЕВ и ТИЩЕНКО по 
делу «Бунд», а ШАБУНИН по делу «Бессарабцев» (РАЙЗМАН), в своих показаниях эти 
обстоятельства стремились скрыть. 

Кроме того, о ТИЩЕНКО на судебном следствии в его присутствии свидетель 
ЭПЕЛЬБАУМ подтвердил свое показание о применении самим ТИЩЕНКО к нему неза-
конных методов следствия.

Об изложенном, учитывая нецелесообразность возбуждения уголовного преследова-
ния против указанных лиц по степени их виновности в допущенных нарушениях соцза-
конности, как работников молодых и действовавших под влиянием преступного руковод-
ства 1938 г. — довести до сведения начальника областного управления НКГБ в отноше-
нии ЛАВРЕНТЬЕВА и ТИЩЕНКО, а в отношении ШАБУНИНА — до сведения прокуро-
ра области.

Довести до сведения прокурора СССР и прокурора УССР о выявленных при рассмот-
рении настоящего дела фактах нарушения со стороны бывшего прокурора Винницкой об-
ласти ТЕРНИВСКОГО и его заместителя ДРУГОБИЦКОГО положения о прокурорском 
надзоре и норм УПК при осуществлении надзора за следствием в Винницком УНКВД 
в 1938 г., что выразилось в даче санкций на массовые арес ты по спискам, без наличия 
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проверки компрометирующих материалов на лиц, подозреваемых в контрреволюцион-
ной деятельности, а со стороны ДРУГОБИЦКОГО и в том, что игнорировал жалобы обра-
щавшихся к нему бывших подследственных Винницкого УНКВД ЮРЬЕВА, ЭПЕЛЬБАУ-
МА и др. о незаконных методах следствия, применявшихся к ним в целях понуждения их 
к даче вымышленных показаний о контрреволюционной деятельности своей и других не-
виновных лиц.

ВТ определил: меру пресечения в отношении осужденных КОРАБЛЕВА и ЗАПУТРЯ-
ЕВА оставить прежнюю — содержание под стражей.

В 23.10 судебное заседание объявлено закрытым.

Председательствующий 
военный юрист 1-го ранга  [підпис] ВАСЮТИНСКИЙ

Секретарь военный юрист  [підпис] ПИСАРЕВ

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 9, арк. 26–92. 
Оригінал. Машинопис.

№ 6
Вирок Військового трибуналу військ НКВС 

Київського військового округу 
у справі І. Корабльова та О. Запутряєва

6 травня 1941 р.
ПРИГОВОР

Именем Союза Советских Социалистических Республик

1941 года, мая 6 дня, Военный Трибунал войск НКВД Киевского округа в закрытом 
судебном заседании в составе:

Председательствующего — военюриста 1 ранга т. ВАСЮТИНСКОГО
и членов: 1. военюриста 3 ранга — т. НЕСТЕРОВА 
 2. мл[адшого] лейтенанта ГБ — т. НАЗАРОВА
при секретаре военюристе ПИСАРЕВЕ
без участия прокурора и защиты.

Рассмотрев дело по обвинению быв[его] начальника УНКВД по Винницкой облас-
ти — майора государственной безопасности КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича, 1899 г. 
рождения, уроженца с. Мисино Холменского уезда, русского, гр-на СССР, члена ВКП(б) 
с 1919 года по день ареста, образование низшее, в органах НКВД с 1920 г., несудимого, 
в момент ареста — зам[естителя] нач[альника] Архангельского бумстроя НКВД, депутат 
Верховного Совета УССР, и 
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быв[шего] зам[естителя] нач[альника] 3 отдела УНКВД по Винницкой обл. — лейтенан-
та госбезопасности ЗАПУТРЯЕВА Александра Михайловича, 1903 г. рождения, уроженца 
деревни Боровицы Калининской области, русского, гражданина СССР, члена ВКП(б) с 1924 
года по день ареста, образование — незаконченное высшее, в момент ареста — ст[аршего] 
инспектора при директоре Кировского з[аво]да в г. Ленинград, несудимого, в органах 
НКВД с 1934 года, обоих в преступлениях, предусмотренных ст. 206-17 п «б» УК УССР.

УСТАНОВИЛ:
В практике Винницкого УНКВД в 1938 г. в бытность у руководства быв[шего] началь-

ника Управления КОРАБЛЕВА, по установкам последнего, слепо выполнялись вражеские 
задания быв[шего] наркома внутренних дел УССР — УСПЕНСКОГО по проведению мас-
совых арестов граждан, независимо от наличия компрометирующих материалов на них, 
с последующим применением к арестованным незаконных методов следствия, с целью по-
лучения от них признания в к[онтр]/р[еволюционной] деятельности, для репрессирования 
возможно большего числа людей, якобы причастных к различным антисоветским форми-
рованиям, искусственно создававшимся в Винницком УНКВД по ориентировкам врага 
народа УСПЕНСКОГО.

На этой почве, вместо работы по выявлению действительных а[нти]/с[оветских] эле-
ментов, КОРАБЛЕВ при участии ЗАПУТРЯЕВА и др. сотрудников УНКВД — ШИРИНА, 
МАЙСТРУКА, ПРИШИВЦЫНА, ДАНИЛЕЙКО и БУТЕНКО, материалы о коих выделе-
ны из настоящего дела, систематически и грубо нарушал социалис тическую законность. 
Так, например:

по Винницкому УНКВД практиковались массовые аресты граждан по так называе-
мым оперативным листам, в коих райотделы НКВД по требованию УНКВД сообщали спис-
ки лиц с компрометирующими о них данными. На этих списках, а также на оператив-
ных листах, составляемых отделами УНКВД, КОРАБЛЕВ или его помощник БУТЕНКО, 
без всякой проверки действительных компрометирующих материалов, а в ряде случаев 
при явном отсутствии таковых, даже судя по их описанию, в оперативных листах дела-
ли отметки об аресте людей по указанным спис кам и означенные массовые аресты огу-
лом утверждались КОРАБЛЕВЫМ, а затем также, без проверки наличия компрометирую-
щих материалов эти аресты санкционировались быв[шим] Винницким областным проку-
рором — ТЕРНИВСКИМ или его заместителем — ДРУГОБИЦКИМ.

Так были санкционированы аресты 16.06.1938 г. по трем оперативным листам 200 чел., 
в том числе были включены быв[шие] красные партизаны — ГНАТЮК Даниил, ЧАБАН 
Кирилл, ПАСЕНКО Макар, РАКИЧ, ЧЕРНЮК и др., на которых никаких компрометиру-
ющих материалов на день ареста не было.

Означенные оперативные листы вместо КОРАБЛЕВА были утверждены БУТЕНКО — 
его помощником.

Также были утверждены лично КОРАБЛЕВЫМ, при участии ШИРИНА и ПРИШИВ-
ЦЫНА, 8.07.1938 г. два оперативных листа на 287 чел., намеченных к аресту, среди коих 
оказались ряд лиц безосновательно включенных, в том числе: РУДОСЬ Степан, СОСЮК 
Ефим, ГАВРИШ Константин и др.

При выполнении вражеской установки УСПЕНСКОГО о вскрытии якобы повсемест-
но существующей к[онтр]/р[еволюционной] организации из быв[ших] красных партизан, 
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КОРАБЛЕВЫМ произведены были массовые аресты среди бывших красных партизан на 
Винничине, из коих впоследствии ряд лиц были освобождены с прекращением о них дел, 
а часть осуждены к ВМН.

Выполняя эти же преступные установки, ЗАПУТРЯЕВ сфальсифицировал справки 
на арест трех быв[ших] красных партизан: колхозника ПОЛИЩУКА Филиппа, участника 
отряда Котовского, члена ВКП(б) — ЛАЗАРЕВА Георгия и быв[шего] командира парти-
занского полка, члена ВКП(б) МАСАЛОВА Кузьму.

Не располагая никакими компрометирующими материалами на указаных лиц, 
ЗАПУТРЯЕВ собственноручно дописал в составленных на них справках о наличии, яко-
бы, данных об их антисоветской деятельности, на основании чего ПОЛИЩУК, ЛАЗАРЕВ 
и МАСАЛОВ были арестованы 5–6 июня 1938 г., а санкции на указанные аресты от об-
ластного прокурора получены были 10–11 июня 1938 года.

ЛАЗАРЕВ и МАСАЛОВ, как видно из приобщенных следственных дел о них, осуж-
дены Особой Тройкой УНКВД под председательством КОРАБЛЕВА к ВМН лишь на 
основании их непроверенных и ничем не подтвержденных, явно неправдоподобных при-
знаний в к[онтр]/р[еволюционной] деятельности. ПОЛИЩУК был освобожден позже, 
в 1939 г.

Под руководством КОРАБЛЕВА и при его непосредственном участии в 1938 году 
произведены были также массовые аресты среди партийно-советского актива Винниц-
кой обл[асти] из лиц, проходивших по показаниям ранее арестованных из этой катего-
рии. При этом показания о причастности к к[онтр]/р[еволюционным] организациям доби-
вались преступными методами следствия, как, например, путем групповых допросов, фи-
зических мер воздействия и допросов уже осужденных к ВМН.

Такими преступными путями по быв[шему] 4-му отделу было создано искусственно 
дело о к[онтр]/р[еволюционной] организации «Бунд», по коему было арес товано 18 чел., 
давших под влиянием физических мер воздействия вымышленные показания о своей 
принадлежности, якобы к к[онтр]/р[еволюционной] организации, в результате чего были 
осуждены 7 чел. к ВМН и 10 чел. к разным срокам ИТЛ. (1 чел. умер до суда).

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 13 апреля 1940 года указанный 
приговор Винницкого Облсуда был отменен и дело прекращено с освобождением всех 
из-под стражи за исключением 4-х чел., умерших до отмены приговора в тюрьме.

По этому делу, как явствует из докладной записки КОРАБЛЕВА на имя врага народа 
УСПЕНКОГО и показаний свидетелей из быв[ших] подследственных Винницкого УНКВД 
по этому делу — ЭПЕЛЬБАУМА, УРИНЦЕВА и КОГАНА, а также сотрудника МАЙСТ-
РУКА — для всех обвиняемых по этому делу, накануне судебного процесса, проводивше-
гося в тюрьме, была создана такая обстановка, которая должна была их заставить подтвер-
дить на суде ранее вынужденные на следствии показания.

Также сфальсифицировано было по быв[шему] 4-му отделу, при участии ШИРИНА, 
ПРИШИВЦЫНА и МАЙСТРУКА, дело о бывш[ем] 3-м секретаре Обкома КПбУ — Юрьеве, 
секретаре Горкома КПбУ — Лунькове и других, коих под влиянием физических мер воз-
действия также заставляли дать вымышленные показания о своей причастности, якобы, 
к право-троцкистской к[онтр]/р[еволюционной] организации, и, добившись от них прово-
кационным путем подтверждения этих показаний на суде, в результате чего Юрьев и дру-
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гие были осуждены к ВМН, а часть к разным срокам лишения свободы. Все они освобож-
дены в результате отмены приговора кас[сационной] инстанцией.

Аналогична фальсификация дела на работников сахарной промышленности — Ко-
жушко, члена ВКП(б) с 1917 г., гл[авного] инженера, награжденного Орденом Трудово-
го Красного знамени и директоров сахарных заводов Матчинова и Доленко, осужденных 
было по вынужденным у них показаниям к разным срокам ИТЛ, а ныне освобожденных 
из-под стражи.

Таким же преступным путем в Винницком УНКВД под руководством КОРАБ ЛЕВА 
пытались создать дело «Молодая генерация», по коему были арестованы ряд лиц, подо-
зреваемых в принадлежности к молодежной к[онтр]/р[еволюционной] организации, в том 
числе и быв[шего] сотрудник[а] УНКВД Фукс, позже в числе других освобожденный 
из-под стражи.

По быв[шему] 3-му отделу, в числе арестованных быв[ших] бессарабцев, арестована 
была по подозрению в шпионаже политэмигрантка Райзман Ася, которая на протяжении 
всего следствия категорически отрицала инкриминируемую ей шпионскую деятельность, 
указывая в своих показаниях пути и лиц, в том числе членов партии, через которых след-
ствие могло бы проверить правдивость ее показаний. Несмотря на это, к Райзман были 
применены тяжелые физические меры воздействия, в результате которых она длительное 
время пролежала в больнице, а затем Райзман в ночь с 28 июня на 29 июня 1938 года пы-
талась покончить жизнь самоубийством, но была снята с петли.

ЗАПУТРЯЕВ, зная о незаконных методах следствия по делу Райзман, и полном игно-
рировании следствием необходимой проверки ее показаний, при наличии отрицания ею 
обвинения в шпионской деятельности, все же допустил оформление дела Райзман на суд-
тройку, в результате чего она была осуждена к ВМН.

При активном участии ЗАПУТРЯЕВА допущена была также фальсификация по делу 
о чешской к[онтр]/р[еволюционной] националистической организации, по коей по зада-
нию КОРАБЛЕВА были переоформлены протоколы допросов арестованных по этому 
делу — Вашеровского, Явурека и др., в числе 10-ти человек, показания коих о шпионс-
кой деятельности в пользу чехословацкой разведки были переделаны ЗАПУТРЯЕВЫМ 
и ВОДКИНЫМ (осужден ранее за искривление соц[иалистической] законности) на шпио-
наж в пользу германской разведки. При этом, протоколы последних были датированы зад-
ним числом, а старые протоколы из дела изъяты. Все они осуждены судтройкой УНКВД 
под председательством КОРАБЛЕВА к ВМН.

Помимо указанной преступной практики, допущенной КОРАБЛЕВЫМ по судтройке, 
им также грубо нарушена директива НКВД СССР № 189 1938 года о неподсудности суд-
тройке дел о специалистах (инженерах, врачах и т.п., сотрудников НКВД и войск НКВД, 
а также военнослужащих со званием). После получения указанной директивы КОРАБЛЕ-
ВЫМ пропущены через судстройку в сентябре и октяб ре 1938 г. ряд лиц указанных кате-
горий, в том числе начальник штаба дивизии, имевший звание капитана, инженеры сахар-
ных заводов, врачи, агрономы и сотрудники НКВД.

Привлеченные по настоящему делу к уголовной ответственности КОРАБЛЕВ и ЗА-
ПУТРЯЕВ виновными себя признали частично, ссылаясь на обстановку при вражеском 
руководстве в НКВД УССР — УСПЕНСКОГО в 1938 году.
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Однако, материалами дела и свидетельскими показаниями КОРАБЛЕВ и ЗАПУТРЯ-
ЕВ полностью изобличаются в инкриминируемых им преступлениях. При этом, как пред-
варительным, так и судебным следствием вскрыты и карьеристские побуждения Корабле-
ва в совершенных им преступлениях, что подтверждается его докладными записками на 
имя врага народа Успенского, имеющимся в деле.

На основании изложенного Военный Трибунал признал виновными КОРАБ ЛЕВА 
и ЗАПУТРЯЕВА в том, что, будучи, первый — начальником областного управления 
НКВД, а второй — ответственным оперативным работником УНКВД по Винницкой об-
ласти, и, злоупотребляя своим служебным положением, грубо нарушали социалистичес-
кую законность, что выразилось со стороны обоих в производстве массовых необосно-
ванных арестов, применении незаконных методов следствия, а также в фальсификации 
дел о к[онтр]/р[еволюционных] организациях, в том числе и безосновательных арестах 
бывших красных партизан и лиц из партийно-советского актива. При этом КОРАБЛЕВ 
признан виновным также в том, что из карьеристских побуждений стремился к всемер-
ному расширению контингента лиц, намечаемых к аресту и ускорению пропуска их че-
рез судтройку, в том числе и лиц, неподсудных ей. В результате чего, как через судтройку, 
так и другие судебные инстанции были пропущены ряд дел по явно необоснованным ма-
териалам обвинения и осуждены к ВМН и разным срокам лишения свободы ни в чем не-
повинные граждане. В том числе и два быв. красных партизана Лазарев и Масалов, дела 
на коих сфальсифицированы при участии ЗАПУТРЯЕВА, каковые преступления, учи-
тывая их отягчающие обстоятельства, предусмотрены ст. 206-17 п. «б» УК УССР в отно-
шении обоих.

В силу чего и руководствуясь ст. ст. 296 и 297 УПК УССР.

ПРИГОВОРИЛ:
КОРАБЛЕВА Ивана Михайловича и ЗАПУТРЯЕВА Александра Михайловича, на 

основании ст. 206-17 п. «б» УК УССР, лишив обоих присвоенных им специальных зва-
ний: первого — майора госбезопасности, а второго — лейтенанта госбезопасности, обоих 
к высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор может быть обжалован в 5-ти дневный срок со дня вручения выписки из 
приговора обоим осужденным, через ВТ, вынесший приговор, в Военную Коллегию Вер-
ховного Суда СССР.

Подлинный за надлежащими подписями

Верно: секретарь ВТ
военный юрист  [підпис] /ПИСАРЕВ/

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 9, арк. 188–192. 
Завірена копія. Машинопис. 
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№ 7
Ухвала Військової колегії Верховного суду СРСР 

щодо касаційної скарги І. Корабльова та О. Запутряєва 
24 червня 1941 р.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

В составе:
Председательствующего Армвоенюриста УЛЬРИХА
и членов Диввоенюриста СОСЛИНА
 военюриста 1 ранга ЧЕПЦОВА

Рассмотрев на заседании от 24 июня 1941 года кассационную жалобу КОРАБ ЛЕВА 
Ивана Михайловича и ЗАПУТРЯЕВА Александра Михайловича, приговор ВТ войск 
НКВД Киевского округа от 6 мая 1940 г. по делу осужденных за преступ ления, предусмот-
ренные ст. 206-17 п. «б» УК УССР — ОБОИХ к РАССТРЕЛУ с лишением специальных 
званий: первого — майора госбезопасности, а второго — лейтенанта госбезопасности,

Заслушав доклад тов. Суслина,
Сообщение пом[ощника] Главного Военного Прокурора тов. Малярова об оставлении 

приговора в силе, 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Виновность КОРАБЛЕВА и ЗАПУТРЯЕВА в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 206-17 п «б» УК УССР, материалами предварительно судебного следствия 
доказана, однако, не усматривая необходимости в применении к ним высшей меры уго-
ловного наказания, применить в отношении их ст. 46 УК УССР и заменить КОРАБЛЕВУ 
и ЗАПУТРЯЕВУ расстрел лишением свободы в ИТЛ сроком по десять лет каждому без 
поражения в правах, но с лишением специальных званий: КОРАБЛЕВА — майора госбе-
зопасности, ЗАПУТРЯЕВА — лейтенанта госбезопасности.

Подлинное за надлежащими подписями.

ВЕРНО: пом[ощник] секретаря Военной коллегии Верх[овного] суда 
ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ 2 ранга [підпис] ШУМАНОВ.

Препровождается вместе с делом в 29 т. в 1-й спецотдел НКВД СССР, копии в ВТ 
Войск НКВД Киевского Округа для исполнения, копия в ГВП для сведения.

Секретарь ВК  [підпис] 

ГДА СБУ, ф. 5, спр. 66927, т. 8 арк. 257–258. 
Завірена копія. Машинопис.

Упорядник:
Роман Подкур, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник 
Інституту історії України НАНУ
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Помолимось за тих, що у розлуці
Помруть, відірвані від рідних хат;
Помолимось за тих, що у розпуці
Вночі гризуть залізні штаби ґрат,
Що душать жаль у невимовній муці,
За тих, кого веде на страту кат.
Над ними, Господи, в небесній тверді
Простри Свої долоні милосердні.

Юрій Клен

Розділ ІІІ

НАРИСИ 
ПРО РЕПРЕСОВАНИХ 
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Костянтин Завальнюк

МАЛОЛІТНІЙ БУНТАР З ВЕЛИКОЇ БУШИНКИ ІВАН ЦВЕНЬ

Цвень Іван Опанасович, 1915 р.н., народився у с. Велика Бушинка Немирівсь-
кого р-ну, українець, із селян, випускник 7-річної школи, хлібороб, неодружений. 
Арешт. 27.03.1931 р. Звинувачений за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокуро-
ра Немирівської дільниці від 29.08.1931 р. справа припинена в ході слідства.

8 травня 1925 року Подільський губернський відділ ДПУ в одному із додатків до 
регулярного «Огляду політичного та економічного стану Поділля» повідомляв голо-
ву Подільського губвиконкому про антирадянські настрої в Немирівському районі. Се-
ред багатьох повідомлень відповідного змісту нашу увагу привернуло таке: «В Неми-
ровском районе по селам циркулируют слухи, что якобы к одному шедшему из Винни-
цы крестьянину по дороге подошла овца, заговорившая человеческим голосом и пред-
ложившая ему полезть на дерево, что он и сделал, и якобы этот крестьянин по предло-
жению овцы взглянул в правую сторону, где увидел, что там происходит уборка хоро-
шего урожая, а с левой стороны окровавленные трупы, и что якобы эта овца сказала, 
что в текущем году будет хороший урожай и кровопролитие, и хлеба есть будет неко-
му. Слухи эти постепенно распространяются из села в село»1. 

Попри певну фантастичність згадуваних подій, чутки все ж таки виявилися проро-
чими. Мине якихось п’ять років і на щедрій немирівській землі (зрештою, як і по всій 
Україні) дійсно будуть гори трупів людей, які з діда-прадіда годували увесь світ плода-
ми золотих пшеничних зерен, а самі не мали і скоринки хліба в роті. Ось як, наприк лад, 
змальовував ті апокаліптичні події відомий історик І.Г. Шульга: «Наче вимучені дале-
кими перельотами журавлі, люди блукали по полях, викопували гнилі буряки, картоп-
лю, рвали квіти білої акації, листя липи, діставали із минулорічних скирт гречану поло-
ву, сушили в печі, а потім товк ли в ступах, щоб спекти із цього борошна коржі. Юрби по 
200–300 чоловік прямували до цук рових заводів, гуралень і здобували для харчування 
жом, патоку, брагу та інші відходи виробництва. Інші по смітниках збирали лушпайки, 
у ставках ловили жаб, черепах, розривали скотомогильники, розтягували трупи, а по-
тім м’ясо варили й їли. (…)

На Поділлі особливо тяжкими видалися травень і червень (1932 р. — Авт.). У кож-
ному селі тоді люди щоденно помирали з голоду. Запаси продуктів вичерпалися, кол-
госпи закривали дитячі ясла, школа перестала видавати гарячі сніданки. Діти не мали 
змоги відвідувати уроки; як шпаки, вони накидалися на посіви гороху, визбирували 
боби. Колгоспам і радгоспам довелося виставляти сторожів, об’їждчиків, щоб зберег-
ти посіви. Почастішали випадки вигрібання посадженої картоплі, буряків, цибулі. З по-
гребів витягували кваснину, з повіток забирали худобу, виганяли в ліс і різали. Селя-
ни навчилися користуватися замками, і на вікнах ставили залізні грати, чого раніше 
і в гадці не було.

У травні співробітники Немирівського відділу зв’язку, місяцями не отримуючи про-
дуктів на свої картки, надумали оголосити страйк. Четверо кваліфікованих радистів 
і телеграфістів взагалі відмовилися від своїх посад і перестали виходити на роботу»2.

Факт лютого, немилосердного голоду були змушені навіть визнавати представни-
ки владних структур (хоча, звісно, ця інформація була призначена не для широкого 
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загалу, а лише для високопоставлених партійно-державних бонз). Ось що, наприк лад, 
повідом ляв під грифом «Совершенно секретно» 17 травня 1932 р. заступник началь-
ника Він ницького обласного відділу ДПУ П. Рахліс секретарю Вінницького обкому 
КП(б)У М. Алексєєву про голодування селян Немирівського району: «Продовольствен-
ные затруднения в Немировском районе все более усиливаются. Последние материалы 
свидетельствуют о том, что в отдельных селах района продзатруднения выливаются 
в острую форму голодания с опуханием, а также со смертными исходами. Положение 
отдельных категорий работников в самом райцентре тоже очень тяжелое.

Особенно бедствуют учителя и низшая группа служащих. Находящийся в Неми-
рове педтехникум, в связи с недостаточным снабжением находится под угрозой закры-
тия. Также очень тяжелое положение медучреждений, отмечены случаи в Ситковецкой 
больнице, где больным абсолютно не выдают питания и больные голодают.

Приводим фактический материал о случаях голодания и смерти в селах района. 
В селе Щуровцы 10 семейств голодают и лежат опухшими. В с. Иосипеньки Волчанско-
го сельсовета 10 семейств — 41 человек голодают, лежат опухшими, преимущест венно 
колхозники и бедняки. В с. Муховцы голодают и опухли, некоторые не могут совершен-
но двигаться — 7 семейств — 29 чел. В этом же селе умер Козаченко Никифор, семья 
его из 5 чел. голодают, опухли.

В с. Рубани голодают и опухли 3 семьи из 18-ти человек. Умер один человек. В селе 
Будки Сорокотяжинецкого сельсовета голодают, опухли и почернели 8 семей из 33 че-
ловек. Умер 1 чел., семья его из 4-х человек голодает, опухли и почернели. В с. Косано-
во голодают, опухли 7 семей из 33 человек. В этом же селе обнаружен труп неизвестно-
го. В с. Потоки голодают, опухли, не могут двигаться — 3 семьи из 21 чел. В с. Сороко-
тяжинцы умерло 2 человека, оба бедняки и 2 — детей. Голодают и опухли 8 семейств. 
В с. Данилки Соротяжинецкого сельсовета голодают и опухли 13 семейств.

На почве переживаемых продзатруднений среди селян отмечается острое недо-
вольство и отрицательные настроения. Почти во всех селах района развились кражи 
продуктов питания, кур, овец, свиней, коров и пр.» 3.

Доведені до відчаю мирні хлібороби не могли більше миритися зі своїм жахливим, 
злиденним становищем. Загроза голодної смерті та безвихідь штовхали їх до різних 
форм спротиву бездушній більшовицькій владі. Так, наприклад, у спецповідомленні 
начальника Вінницького обласного відділу ДПУ В. Левоцького секретарю Вінницького 
обкому КП(б)У М. Алексєєву та голові Вінницького обл виконкому О. Лісовику від 
17 березня 1932 р. зазначалося: «В докладной записке о ходе хлебозаготовительной кам-
пании на 25-е января сего года за № 146890 мы сообщали о волыночных тенденциях, 
проявляющихся в ряде сел Немировского района, расположенных вокруг м. Немирова.

Поводом к ним явилось то, что на территории винокуренного завода, расположен-
ного в м. Немирове, сгружено около 150 000 пудов кукурузы, заготовленной к произ-
водству. С начала 1931 года крестьяне несколько раз, собираясь группами от 50 до 100 
человек, пытались разобрать кукурузу.

В ночь на 17-е марта сего года попытки к разбору кукурузы снова возобновились, 
при чем к территории завода сошлись крестьяне отдельных сел Ильинецького, Брац-
лавского и Немировского районов, которые в продолжении ночи разбирали кукурузу.

Разбиравшие приходили группами в 50 человек. Всего насчитывалось до 600 че-
ловек. Эти группы имели столкновение с рабочими винокуренного завода. На утро 
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кресть яне разошлись, однако, по нашим данным разошлись с тенденциями снова к ве-
черу возобновить разбор кукурузы.

Районным партийным комитетом в 8 сел, наиболее пораженных этими тенденци-
ями, окружающих м. Немиров, были высланы представители, которыми были созваны 
общие собрания для проведения разъяснительной работы.

Созванные собрания не дали никаких результатов. Собравшиеся крестьяне части 
сел отказались слушать представителей райпарткома, в части сел представители были 
избиты и крестьяне угрожали, что на следующий день они разберут всю кукурузу, раз-
громят винзавод и разберут посевматериал в колхозах.

Сведения получены по телефону от начальника Немировского райотделения 
ДПУ. Облотделом ДПУ выслан оперативный работник в Немировский район с со-
ответствующими заданиями»4. 

Все ж, незважаючи на вжиті заходи, напади на Немирівський спиртзавод продов-
жувались і надалі. «9 лютого (1933 р. — Авт.), — писав один із перших дослідників го-
лодомору в Україні професор І.Г. Шульга, — у м. Немирів з навколишніх сіл Мухівці, 
Велика Бушинка, Озеро прийшли юрбою голодні люди. Чи були серед них призвідни-
ки — судити важко. Селяни увірвалися на територію спиртзаводу і почали ділити між 
собою кукурудзу, яку перекурювали там на горілку. Охорона спробувала зупинити їх. 
Колгоспник з Мухівців Василенко голіруч кинувся на озброєного охоронника, схопив 
гвинтівку, намагаючись нею оволодіти. Однак, напевно, інший охоронець багнетом вда-
рив його в спину. Василенка було тяжко поранено. Натовп ще більше розлютився, охо-
рона вже не могла його стримати. Комусь вдалося викликати по телефону із районно-
го відділення міліції озброєний загін, який швидко прибув і розігнав голодний натовп. 
Василенка відправили до лікарні, а двох інших найбільш активних учасників виступу 
заарештували. На допиті вони заявили, що голод примусив їх до нападу на спиртзавод 
і якщо їм не вдалося здійснити своїх намірів, то інші всеодно заберуть ту кукурудзу»5.

Безперечно, що ці та інші події мали великий розголос на Немирівщині серед прос-
того люду. Під їх впливом підростало нове покоління, в серцях і душах якого розкурку-
лення, масова колективізація та голодомор назавжди залишили глибокі шрами. Особ-
ливо ж чутливою до усіх соціальних потрясінь і катаклізмів завжди була і залишається 
молодь, яка не могла примиритися з будь-якою несправедливістю. Це, зокрема, стосува-
лося і 16-річного талановитого, небайдужого юнака Івана Цвеня, який народився 1915 р. 
в селі Велика Бушинка нинішнього Немирівського району Вінницької області. Батьки 
хлопця, Опанас Григорович та Мотря Касіянівна Цвені (за тогочасними уявленнями 
«середняки»), займалися нехитрим домашнім господарством, яке складалося з 4,17 де-
сятин землі, хати, стодоли, хліва, двох коней, корови, воза та плуга. Окрім сина Івана, 
виховували ще дочок Марію (1922 р.н.) та Ганну (1926 р.н.)6. Зростав хлопець в атмос-
фері добропорядної, трудящої української сім’ї: ще змалку допомагав батькам по гос-
подарству, навчався у місцевій семирічці, як і багато його однолітків мріяв про щасли-
ве майбутнє… Однак, усі його райдужні мрії та сподівання були перекреслені 27 берез-
ня 1931 р. Того дня до будинку Цвенів з’явилися співробітники Немирівського райвідді-
лу ДПУ з постановою на арешт неповнолітнього Івана Цвеня. Під час вчиненого ними 
обшуку було вилучено «вагомі» речові докази вини: два прості олівці, дві ручки з пе-
рами, закритий лист на ім’я сільського активіста Федора Якименка, відкритий лист на 
ім’я вчителя Кожем’яка, а також багато різної літератури, яку вилучили для представ-
лення у райвідділ ДПУ7. 
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Зрештою, зібраних доказів виявилося достатньо, аби вже наступного дня висуну-
ти Івану Цвеню звинувачення за статтею 54-10 Кримінального кодексу УСРР у антира-
дянській діяльності, яка проявлялася у вигляді «антисовагитации, путем распростране-
ния прокламаций, писанных им же, носящим характер угрозы всем колхозникам, а так-
же вновь вступающим в колхоз»8.

Характерно, що вже на першому ж допиті 28 березня 1931 р. Іван Цвень зовсім 
не заперечував висунутих проти нього звинувачень. Натомість зупинився на моти-
вах, які спонукали його до написання антиколгоспних листівок: «Предъявленные мне 
две анонимки, а также две другие, найденные у меня при обыске, действительно писа-
ны мною. Писал я их единолично, расклеивая по селу, для того, чтобы подорвать ме-
роприятия, проводимые сельсоветом и активом села вообще. Указанные в анонимке 
лица являются активом в нашем селе, т.е. Якименко Дмитрий — секретарь с/совета, 
комсомолец-активист, Хоменко Иван — активист, член коллектива, Черешневый Па-
вел — комсомолец-активист, Рабчук Василий — председатель правления коллектива.

Кроме погроз по их адресу, что таковые будут сожжены, я писал также анонимки 
к селянам, призывая таковых не вступать в коллектив, а уже вступивших выписаться. 
Никакой группы «попередників» в селе нет, а это я подписывал для большего эффек-
та. Писал я анонимки потому, что мне не уплотил с/совет за работу как групповоду [по] 
ликвидации неграмотности. О распространении анонимок с моей стороны никто абсо-
лютно не знал. Рас клеивал я их по селу вечерами.

Сам я являюсь сыном середняка. Отец мой занимается хлебопашеством. В послед-
нее время ему доведен план ко двору по мясозаготовке и пшенице»9.

Все ж, знайомлячись із змістом конфіскованих листівок, розумієш, що не особиста 
образа, а біль за гірку долю уярмленого селянства, за його щоденні страждання спону-
кали до дій їх автора. Тоді зовсім по-іншому сприймаєш і його майже дитяче захоплен-
ня романтикою подвигів героїв-змовників і конспіраторів, яке вилилося у вигаданому 
ним гуртку «попередників» на чолі із Швабріним та секретарем Кувиріним.

Цілком у дусі селян-бунтарів минулих століть звучать і вимоги «гуртківців». Ось 
одна з характерних листівок, спрямована до селян-одно осіб ників: 

«Шановні товариші одно осіб ники!
Ні оден не входьте до лав колгоспів, бо це наша загибіль. Не вважайте на це, що вони 

підводять ван плян до двору. Потерпіть. Ждати ще недовго і тоді ми будемо вільні»10.
На звороті цього звернення читаємо коротеньку інформацію про борців за справед-

ливість: «Кому в руки попаде, той нехай прочитає і свому товаришеві передасть.
Наш гурток являє собою групу людей. Один наш член має зв’язок із членом пром-

партії, який находиться у городі Непитайлі. Цебто вам казати у якому саме городі не 
можна»11. 

Наступна листівка «гуртківців» містить прямі заклики до виходу з колгоспу та по-
грози на адресу окремих активістів: «Шановні Товариші!

Якщо ви це прочитаєте, то розкажіть удома своїм батькам та сусідам так: коли хто 
в колгоспі, то нехай поспішає до 25 квітня виписатись… Хто не в колгоспі, то нехай дер-
житься і нехай не боїться того, що його будут спродувати і не вписується до колгоспу, 
бо то його загибіль. Активісти, підхожі до Дмитра Якименка, Хоменка Івана, Черешне-
вого Павла, Рабчука Василя та інші нехай підітнуть носа, бо першому-ліпшому з них 
пустім кров або червоного півня»12.
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Окрім погроз прямим виконавцям злочинної більшовицької політики, дісталося 
«на горіхи» і їх посіпакам: батьку секретаря сільради Федору Якименку та учителю 
Кожем’яку. Зокрема, в листі на ім’я першого із них наголошувалося:

«Громадяне Якименко Тодире!
У нас на третьому засіданні гуртка «Попередників» стояло питання про вас і про 

вашого Дмитра. Багато з нас кричало, аби вам нічого не казати, але відразу зробити 
те, що полагається, но якраз через моє піклування постановили сказати вам: 1) Аби 
ви припинили, позаяк батько свого сина Дмитра, щоб він не різав так людей. 2) Аби 
ви виписались з колгоспу як показовий господар і умовили на це саме свого Павла.

Якщо ви цего не зробите, то покладетесь свою головою і усім своїм господар-
ством»13.

В аналогічному дусі був витриманий і лист до учителя Кожем’яка, в якому було 
сказано:

«Шановний тов. Кожом’[як]!
Ми, як попередники, пов[инні] попередити, аби ви не п[рикладали] рук до колек-

тивізації. Якщо будете смирні, […] то і вам не буде зле [в нашо]му селі, а якщо схоче-
те [бути] ударником — активістом, [то] ударимо по «активному»14.

Ще одним адресатом, кому були спрямовані гнівні листи протесту, був секретар 
Мало-Бушинецької сільради Н. Ковальчук.

Останній не на жарт налякався, адже багатьом своїм односельцям за час так зва-
ної «колективізації» встиг залити чимало сала за шкуру. Тому й не раз «червоний пі-
вень» гуляв по його обійсті. Так і цього разу, отримавши попередження, Ковальчук не 
став вичікувати, а звернувся 28 лютого 1931 р. з клопотанням до голови Немирівсько-
го райвиконкому: «Прикладаючи при цьому анонімки, які підкинуті в сельраду, що 
погрожують підпалом і инше, на цім я не зупиняюсь, а також уваги цілком не звер-
таю, але ж оці факти в минулому, під час колективізації та розкуркулення, виконан-
ня державних компаній, мені 2 підпали були, і взагалі похвалки від заможньої части-
ни села. Це можуть ствердити навіть уповноважені РВК, які допомагали в роботі на-
шій с.р. Отже, виходячи з цього, прошу реагувати на ці менти, а також прошу погоди-
ти питання в ДПУ про видачу мені дозволу на зброю»15.

Оскільки згадані листівки містили погрози на адресу представників влади, то 
їх «вивченням» негайно зайнялося Немирівське ДПУ, згодом вийшовши на слід ав-
тора. Як і у вищезгаданих випадках, більшовицьким кровопивцям у цих листівках 
погрожували підпалом їхнього майна. Ось текст однієї із таких листівок: «До Мало-
Бушецької сільради. Не думайте, що ви взяли над нами владу. Помніт, аби ви всі не го-
ріли по три рази. Я вас сама запалю, самий пере[д] Ковальчука, за то, що він по своїй 
команді робе. Не думай, що ти будеш довго [жити]. Ти не мав права Тетяну Демиден-
ко обкладати твердою нормою і так усіх. Рука»16.

Не менш переконливими для новітніх баскаків були і слова з наступної листівки: 
«Дякую вам, сільрадо, за те, що ви не по правді описували. Ви не мали права, де кара-
ли. Прийде на вас чорний день, на всі[х], хто обдирає, а вам за те» (…)17.

На жаль, у цьому місці текст листівки уривається, хоча, неважко припустити, що 
в ньому йдеться про майбутню помсту більшовицьким активістам. Принагідно заува-
жимо, що в цьому плані листівки Івана Цвеня напрочуд перегукуються із релігійни-
ми есхатологічними уявленнями про майбутній «страшний суд» та загальне торжест-
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во справделивості. І в цьому факті немає нічого дивного, адже релігія, по суті, зали-
шилась тією єдиною оазою духовності, яку все ще не зумів підім’яти під себе важкий 
чобіт більшовицьких комісарів. Та й різноманітні релігійні чудеса, які почали масово 
поширюватися на Поділлі з початку 20-х років ХХ століття (самооновлення, миро- та 
кровоточіння ікон, різноманітні випадки чудесного зцілення, пророцтва тощо) були 
своєрідною реакцією християнського егрегору на встановлення безбожницької біль-
шовицької диктатури.

Зрештою, Іван Цвень на допиті 8 квітня 1931 р. зізнався, що й на його антикол-
госпні погляди значний вплив мала християнська містика: «К данному мною ранее 
показанию, в области распространения прокламаций, что к распространению тако-
вых меня до известной степени побудили агитации со стороны отдельных лиц, сводя-
щиеся к тому, что скоро — весной этого года, должно быть падение Соввласти, даже 
предсказывали число, откуда и было взято мною число 25 Апреля.

Через некоторое время после рождественских праздников, приблизительно в на-
чале января с.г., я зашел к своему товарищу Довганю Савве, каковой постоянно носит-
ся с иванглием по своим религиозным убеждениям, каковой в моем присутствии на-
чал читать таковой, дочитав до какой-то цифры 666, взял спички, сложив с них эту 
цифру, после с тех же спичек составил «Ленин» [и] звезду пятиугольную и в результа-
те стал мне говорить, что скоро будет конец Соввласти, ибо так сказано в иван гельи. 
Следует отметить, что это на мне оставило известный отпечаток и повлияло на мои 
убеждения.

Спустя некоторое время после этого, набирая воду с колодца, ко мне подошел Мо-
гиль Василий, середняк, каковой спросил меня, или отец мой подал заявление в кол-
лектив, и когда получил ответ что еще не подал, он, Могиль, стал говорить мне, что 
пусть не подает заявление, т.к. по святым книгам (ивангилье) конец Сов власти дол-
жен быть, если не 30-го Марта, так 1-го Мая. Под влиянием подобного рода предска-
заний, а также будучи озлобленным на Представителей Сельской власти за неупла-
ту мне по ликнепу, я начал писать прокламации, указывая, чтобы подождали до 25-го 
Марта (в тексті листівок вказано 25 квітня. — Авт.), не писались в коллективы, на 
основании сказанного мне Могилем»18.

Імовірно, що після зазначеного допиту були й інші, адже вже через місяць (5 трав-
ня 1931 р.) підліток, зламаний фізично і душевно, звертається із покаянним листом до 
«начальника ДПУ»: «Дуже прохаю Вас, аби Ви мене відпустили додому.

Я сам визнаю себе шкідником Рад. Влади. Я зробив великий приступок проти 
міроприємств нашої мирної Радянської політики, пишучи свої афіші.

Чому я це писав?
Дивлячись на ріжні волинки, що піднімали їх куркулі околишніх сіл, слухаю-

чи розмови старих бабушок та дідів про те, що раньше було лучше і інш., я здрейфив, 
і начав писати, але я тепер цілком визнаю, що наша Рад. Влада настільки міцна, що 
жодна з капіталістичних держав не зможе розбити, а маломіцні куркульські волинки 
тим більше. Тепер я Вас як начальника ДПУ прошу, аби Ви мене відпустили з-під вар-
ти з такою умовою: якщо тільки за мною у селі, і, взагалі, скрізь помітяться якісь при-
ступки, то без ніяких балачок даєте мені найбільшу кару або й розстріл»19.

Схоже, що останні слова із прохання І. Цвеня найбільш припали до душі місце-
вим каральникам, адже вони дістали змогу проявити свою милостивість до неповно-
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літнього в’язня і, водночас, тримати свою жертву у майбутньому «на гачку». Саме 
тому уповноважений Немирівського райвідділу ДПУ 21 травня 1931 р. звільнив Івана 
Цвеня з-під варти під підписку про невиїзд20, а Немирівський дільничний прокурор 
своєю постановою від 29 серпня 1931 р. взагалі закрив справу21.

Все ж, незважаючи на примарне торжество правосуддя, попереду в Івана Цве-
ня, як і всього українського народу, було ще чимало «жорстоких днів» та «прокля-
тих років», про які дуже влучно сказав у 1933 році поет-борець Олекса Гай-Головко 
(1910–2006):

«Червона метелиця… Зойк, голосіння
Пронизують ранки криваво-густі.
Стою на скорботній моїй Україні,
Розп’ятий Москвою на чеснім хресті.
Довкола могили, могили, могили,
В могилах країна нещасна моя.
О, доле святая, придай мені сили,
Щоб міг досказати несказане я
Вогненеє слово, що серце стискає,
Бо падаєм, гинемо в лютій тюрмі.
Рятунку ж немає, немає, немає,
А вийти із пекла не можем самі…»

Примітки:
1 Державний архів Вінницької області (далі — ДАВО), — Ф. Р-925. — Оп. 8. — Спр. 55. — Арк. 544.
2 Шульга І.Г. Голод на Поділлі. — Вінниця, 1993. — С. 36, 37.
3 Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. Збірник документів та матеріалів. — Вінниця, 

2007. — С. 286–287.
4 Там само. — С. 242.
5 Шульга І.Г. Назв. праця. — С. 68–69.
6 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 11403. — Арк. 1.
7 Там само. — Арк. 5–5 зв.
8 Там само. — Арк. 2.
9 Там само. — Арк. 14–14 зв.
10 Там само. — Арк. 3.
11 Там само. — Арк. 3 зв.
12 Там само. — Арк. 4.
13 Там само. — Арк. 6–6 зв.
14 Там само. — Арк. 7.
15 Там само. — Арк. 10. 
16 Там само. — Арк. 10–11 зв.
17 Там само. — Арк. 12.
18 Там само. — Арк. 15.
19 Там само. — Арк. 19–19 зв.
20 Там само. — Арк. 20–20 зв.
21 Там само. — Арк. 23–23 зв.
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Сергій Калитко

СКЛАД ЗЛОЧИНУ — МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
У сучасній Україні існують відмінності між населенням різних регіонів, спри-

чинені тривалим перебуванням окремих територій у складі різних держав. Проте 
в минулому існували приклади інтеграції населення з різних частин України, зо-
крема вихідців з Волині та Галичини у Східному Поділлі — Вінниччині. Ці проце-
си штучно переривалися втручанням каральних органів радянської влади в 30-х рр. 
ХХ ст.

Події Першої світової війни і Української революції 1917–1920 рр. стали причи-
ною міграційних процесів в Україні. Так, зокрема на Вінниччині опинилися і зали-
шилися на постійне проживання волиняни: Климчук Венедикт Потапович, 1896 р.н. 
з с. Гориньграда, Купрійчук Ісак Іванович, 1897 р.н. з с. Гончий Брід; галичани: 
Мельник Микола Юрійович, 1889 р.н. з с. Яблунів на Івано-Франківщині; з Львів-
щини — Мельник Степан Петрович, 1894 р.н. з м. Броди, Івахін Михайло Матві-
йович, 1884 р.н. з с. Велика Воля, Климчак Іван Федорович, 1888 р.н. с. Хороб рів, 
Банах Михайло Степанович, 1889 р.н. з с. Стрептів; з Тернопільщини — Мельни-
ківський Іван Олексійович, 1893 р.н. з с. Луб’янки, Мельник Микола Гаврилович, 
1897 р.н. з с. Вікняни, Романський Діонісій Васильович, 1891 р.н. з м. Чортків, Пре-
деус (за справою), точніше Прудивус (за власноручно написаною скаргою) Іван Ми-
колайович, 1897 р.н. з с. Кокошинці.

Усі вони різними шляхами дісталися Вінниччини, де працювали, одружили-
ся, мали дітей. Найбільше з них прийшли на Поділля у складі Української Галиць-
кої армії в роки боротьби за відновлення української державності та після закін-
чення бойових дій залишилися тут на постійне проживання. Це — Мельник С.П., 
Мельник М.Ю., Мельниківський І.О., Климчак І.Ф. На долі інших відбилися події 
Першої світової війни. Івахін М.М. служив в армії Австро-Угорщини, в 1916 р. по-
трапив до російського полону, працював на шахтах Донбасу, згодом перебрався на 
Він ниччину. Мельник М.Г. та його брати прийшли на Поділля разом з підрозділа-
ми російської армії, що відступали з Тернопільщини. Климчук В.П. служив у ро-
сійській армії, потрапив до німецького полону, добував вугілля в Лотарингії. Піс-
ля поразки Німеччини і переходу Лотарингії до складу Франції, був переведений до 
французького табору. Звідти його разом з іншими російськими військовополонени-
ми в 1920 р. морем відправили на південь України для боротьби проти радянської 
влади. Проте він вступив до Червоної армії.

Банах М.С., Купрійчук І.І., Романський Д.В. перейшли польсько-радянський кор-
дон у першій половині 20-х рр. через переслідування владою в Польщі, у складі якої 
в той час знаходилися західноукраїнські землі. Предеус (Прудивус) І.М. при йшов на 
Поділля раніше, у 1919 р. Всі були українцями, Д.В. Романський і С.П. Мельник по-
ходили з робітників, всі інші з селян. Вони успішно влились у життя краю, зай мали 
різні місця в радянському суспільстві.

У складі управлінських структур певний час працювали Д.В. Романський, 
І.І. Купрійчук, С.П. Мельник, І.О. Мельниківський.
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Д.В. Романський, за його словами, був членом нелегальної групи, що виступала 
проти польської влади, підпалив будинок польського офіцера. Побоюючись призову 
до польської армії, нелегально перейшов до СРСР. Після перевірки органами ДПУ 
в Кам’янець-Подільському та Харкові, де перебував під вартою, працював шахтарем 
у м. Чистяково (нині Торез), згодом на заводі в Білій Церкві, займався профспілко-
вою діяльністю. В 1930–1932 рр. навчався в Москві в закладі Комінтерну — кому-
ністичному університеті народів Заходу ім. Ю. Мархлевського. За партійною мобі-
лізацією був відряджений в УСРР, за призначенням ЦК КП(б)У прибув до Вінниці. 
Тут в 1932–1934 рр. працював інструктором відділу обкому партії, заступником 
голови обласного комітету радіомовлення, 1925-1935 рр. був членом ВКП(б). Його 
виключили за зв’язок із репресованою особою, що він заперечував. Після цього і до 
арешту 20 грудня 1936 р. працював інспектором управління ощадних кас.

І.І. Купрійчук заявляв, що в 1922 р. прилюдно виступив проти податків, запро-
ваджених польською владою, в 1924 р. вступив до Компартії Західної України, по-
ширював листівки, брав участь у створенні партійних осередків. Був арештований 
польською владою і випущений під розписку про невиїзд. Після цього разом з гру-
пою осіб прибув до СРСР, закінчив річну Харківську партійну школу і працював на 
Вінниччині. Він, зокрема, займав посади інструктора Вінницького окружного вико-
навчого комітету, заступника голови Тиврівського районного виконавчого коміте-
ту, завідувача житлового фонду Вінницької міської ради, заступника голови Конт-
рольної комісії — робітничо-селянської інспекції в Турбівському, Липовецькому 
районах, з 1931 р. до арешту 16 вересня 1937 р. був директором Турбівської МТС, 
член ВКП(б) у 1926–1937 рр.

С.П. Мельник після переходу УГА на бік радянської влади служив у Червоній 
армії, на час арешту 26 березня 1938 р. працював юрисконсультом управління внут-
рішньої торгівлі Вінницького обласного виконавчого комітету, був членом ВКП(б) 
до 1935 р.

І.О. Мельниківський в 1930–1935 рр. був членом КПЗУ з якої його виключили за 
службу ротним писарем в УГА в 1918–1920 рр. В 1931 р. закінчив у Києві річні юри-
дичні курси, в 1935 р. працював народним суддею Погребищенського району, на час 
арешту 31 серпня 1937 р. був інспектором Погребищенського районного відділення 
державного банку.

І.М. Предеус (Прудивус) після смерті батька в 1919 р. разом з дядьком перейшов 
кордон, служив добровольцем у Червоній армії. Після демобілізації 1924 р. зали-
шився у Вінниці, через рік одружився і жив у с. Стрижавка, звідки родом дружина.

1924–1931 рр. працював охоронцем військових об’єктів, наглядачем у Вінниць-
кій тюрмі та колонії в Стрижавці. У 1930 р. був головою Стрижавського колгоспу, 
з 1932 р. до 1935 р. — бригадиром. З 1935 р. по березень 1937 р. працював у лісниц тві, 
а з березня 1937 р. і до арешту 11 вересня 1937 р. знову бригадиром. В 1929–1935 рр. 
був членом партії, виключений на підставі брехливих, як він вважав, тверджень.

В.П. Климчук після повернення з полону в 1920–1921 рр. служив у Червоній 
армії, згодом один рік кур’єром в Одеській НК, 1922–1926 рр. працював конюхом 
у радгоспі біля Вінниці, 1926–1930 рр. — охоронцем стадіону, з 1930 і до арешту 
21 квітня 1938 р. — їздовим в адміністративно-господарчій частині управління 
НКВС у Він ницькій області.
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М.С. Банах під час Першої світової війни воював у складі Австро-Угорської 
армії на італійському фронті. Після війни не бажав залишатися під владою Поль-
щі та в 1920 р. нелегально прибув до СРСР. Працював бригадиром обхідників заліз-
ничної колії на перегоні Калинівка – Вінниця. Був виключений із ВКП(б) до 1935 р. 
за нечесність при вступі до партії. Арештований 1 липня 1937 р.

І.Ф. Климчак на Поділлі проживав у с. Круподеринці Погребищенського райо-
ну, працював бригадиром державного лісорозсадника, позапартійний, малопись-
менний. Арештований 30 серпня 1937 р.

М.Г. Мельник з 1915 р. проживав у с. Сокілець Немирівського району, куди при-
був як біженець, позапартійний, малописьменний. В 1918–1920 рр. перебував у рід-
них місцях на Тернопільщині, з 1921 р. працював у с. Сокільці робітником млина до 
арешту 6 січня 1938 р.

М.М. Івахів з 1921 р. проживав у с. Янів (нині Іванів) Теплицького району, пра-
цював листоношею, позапартійний, малописьменний. Арештований 14 грудня 1937 р.

Поважне місце у Жмеринці займав М.Ю. Мельник, він зміг закінчити гімна-
зію в Коломиї, працював у аптеці, 1913–1915 рр. навчався на фармацевтичних кур-
сах при Львівському університеті, служив завідувачем аптеки в Австро-Угорській 
армії та УГА. У Жмеринці завідував залізничною аптекою, в 1930–1932 рр. навчався 
у Він ницькому фармацевтичному інституті, позапартійний. Переслідувався органа-
ми НКВС, 25 вересня 1937 р. дав підписку про співробітництво з ними, але 27 груд-
ня 1937 р. був арештований1.

Всі вказані особи були приречені на переслідування через місця свого наро-
дження, які знаходилися у тогочасній Польській державі. Для здійснення тотального 
терору в радянському суспільстві, розгорнутого Й. Сталіним у середині 1930-х рр., 
місце народження за кордоном, проживання там родичів, підтримка зв’язків з ними, 
були зручними для здійсненя репресій. Кожна така людина розглядалася як прихо-
ваний або потенційний ворог радянської влади. Проте для зовнішнього оформлення 
репресій владі потрібно було знайти якийсь конкретний злочин і домогтися особис-
того зізнання особою у його скоєнні. Щоправда відсутність зізнання каральні орга-
ни до уваги не брали.

Поширеним було звинувачення у шпигунстві на користь іноземних держав, 
у шкідництві, завдяки чому на звинувачених покладалися провини за всі негативні 
явища та негаразди радянської дійсності.

11 серпня 1937 р. Нарком внутрішніх справ СРСР М. Єжов видав наказ № 00485 
про фашистсько-повстанську, шпигунську, диверсійну, капітулянтську, теро-
ристичну діяльність польської розвідки в СРСР. Під дію цього наказу потрапили 
Д.В. Романський, І.І. Купрійчук, І.Ф. Климчак, І.О. Мельниківський, М.Г. Мельник, 
С.П. Мельник.

Д.В. Романського та І.І. Купрійчука звинуватили у тому, що вони перейшли на 
територію СРСР як агенти польської розвідки. На Вінниччині вони займалися під-
бором членів та розгортанням діяльності відділу підпільної «Польської Організа-
ції Військової». Арештовані відкидали звинувачення, але після серії допитів визна-
ли себе винними. Відомо, що до арештованих застосовувалися фізичні методи впли-
ву, від побиття до катувань. Так, слідство над Д.В. Романським тривало 8 місяців 
з постійними допитами. Врешті його звинуватили за ст. 54-10, 11, а І.І. Купрійчука 
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за ст. 54-2, 11, 13 Карного кодексу (КК УРСР). Прикметно, що їх справи навіть фор-
мально не розглядались жодною інстанцією. 2 і 9 вересня 1937 р. вони були розстрі-
ляні в порядку виконання наказу № 00485. 

І.Ф. Климчак, І.О. Мельниківський, М.Г. Мельник, С.П. Мельник були звинува-
чені у членстві в контрреволюційній галицькій українській націоналістичній вій-
ськовій організації, що прагнула до створення самостійної української держави. 
Для цього вони повинні були розв’язати збройну боротьбу проти радянської влади 
у випадку війни СРСР з якоюсь державою. Конкретно їм інкримінували контррево-
люційні розмови та залучення нових членів до організації. При цьому І.О. Мельни-
ківський називав лише прізвища, а імен цих людей не знав.

І.Ф. Климчак відразу визнав себе винним і все звинувачення ґрунтувалося лише 
на одному його допиті.

І.О. Мельниківського звинуватили за ст. 54-4, 7, 11, а І.Ф. Климчака — за ст. 54-4, 7, 
10, 11 КК УРСР. Обох розстріляли за постановою НКВС СРСР від 16 листопада 1937 р., 
відповідно 29 і 24 листопада 1937 р. С.П. Мельника теж розстріляли 10 червня 1938 р. 
за постановою Трійки управління НКВС у Вінницькій області від 29 квітня 1938 р.

М.Г. Мельник заявляв, що понадстроковий робочий день, який тривав у млині 
8–12 годин, є порушенням законів СРСР. Він розповідав про життя на Тернопільщи-
ні під владою Польщі, де нелегально перебував на початку 1920-х рр., висловлював 
свої міркування про міжнародне становище СРСР. Все це було кваліфіковано як во-
рожі контрреволюційні погляди. До цього додано факт контрреволюційного вико-
ристання радіоприймача у червоному кутку млина (слухав передачі з Варшави). Ці 
звинувачення навіть не були оформлені за ст. Карного кодексу. На їх підставі Нар-
ком внутрішніх справ СРСР і Прокурор СРСР 8 лютого 1938 р. розглянули справу 
в порядку наказу НКВС СРСР № 00485 і постановили розстріляти М.Г. Мельника, 
що було виконано 7 березня 1938 р.2.

Як шпигуни в матеріалах органів НКВС фігурували В.П. Климчук та М.Ю. Мель-
ник. Щодо першого, то в допитах міститься розлогий опис системи його зв’язку 
з польською розвідкою, схожий на зразок детективної белетристики. Прикметно, що 
він повідомляв про колективізацію та «провокаційні відомості про голод та смерт-
ність на ґрунті голоду». Звинувачений за ст. 53-6 КК УРСР, за постановою Трійки 
управління НКВС у Вінницькій області від 28 вересня 1938 р. і розстріляний. Факт 
шпигунства М.Ю. Мельника органи НКВС довести не змогли і констатували підоз-
ру у шпигунстві. Також як провину розглядали такі обставини, як перший шлюб 
його дружини з білим офіцером, якого розстріляли, а шлюб сестри дружини з пра-
цівником Наркомату шляхів сполучення СРСР, викритого як троцькіста. До прови-
ни відносили проживання родичів у Польщі та США. Звинувачений за ст. 54-10 КК 
УРСР, він за постановою Особливої наради НКВС СРСР від 22 березня 1938 р. був 
ув’язнений на 10 років у виправно-трудових таборах. Звільнений 27 грудня 1947 р. 
Після відбуття строку він приїхав у Жмеринку, а звідти — у рідне село, яке з 1939 р. 
було в складі СРСР. Там помер у лютому 1949 р.

Шкідницька діяльність складала основу звинувачень М.С. Банаха та І.М. Преде-
уса (Прудивуса). У своїх свідченнях вони назвали реальні причини існуючих недо-
ліків. Так, М.С. Банах відзначив, що аварійність стану залізничної колії на його ді-
лянці викликана «відсутністю баласту, необхідністю заміни 3000 м. гнилих шпал, 
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відсутністю болтів, спрацьованістю костилів, підкладок, накладок, рейок». Звину-
вачений за ст. 54-9, 11 КК УРСР за постановою Наркома внутрішніх справ СРСР та 
Прокурора СРСР від 10 жовтня 1937 р. був розстріляний 16 жовтня 1937 р.

І.М. Предеус (Прудивус) не визнав себе винним у загибелі посівів вівса на пло-
щі 32 га через випадання ранніх дощів. Його звинуватили за ст. 54-10 КК УРСР і за 
постановою Трійки управління НКВС у Вінницькій області від 18 жовтня 1937 р. 
він був ув’язнений на 10 років таборів. Помер 21 липня 1943 р. у таборі у Свердлов-
ській області Російської Федерації.

Найпоширенішими були звинувачення у контрреволюційній агітації, антирадян-
ських висловлюваннях. Спростувати їх було дуже важко, тому що будь-яке слово про 
окремі негативні явища у житті кваліфікувалися відповідною статтею Карного кодек-
су. У цьому переконався М.Н. Івахін, який у своїх розмовах торкався реального ста-
новища селян у колгоспах. Його звинуватили за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР і постановою 
Особливої наради НКВС СРСР від 9 лютого 1938 р. ув’язнили на 10 років таборів. Там 
він помер 17 липня 1938 р. біля м. Канськ Красноярського краю Російської Федерації.3

Особливим цинізмом радянської влади були повідомлення рідним розстріляних, 
що ці люди ув’язнені на 10 р. ВТТ без права листування. Коли рідні зверталися у вищі 
державні та судові інстанції з проханням зміни міри покарання, їм відмовляли.

Репресії проти всіх названих осіб були визнані безпідставними. Військовий три-
бунал Прикарпатського військового округу реабілітував 15 березня 1958 р. Д.В. Ро-
манського, 9 червня 1959 р. — В.П. Климчука. Вінницьким обласним судом 19 груд-
ня 1956 р. було реабілітовано М.Ю. Мельника, 4 березня 1959 р. С.П. Мельника. Вер-
ховний Суд УРСР 24 листопада 1966 р. реабілітував М.Г. Мельника. Прокурором 
Вінницької області було реабілітовано 22 березня 1989 р. І.І. Купрійчука, 28 квіт-
ня 1989 р. — І.М. Предеуса (Прудивуса), 4 травня 1989 р. — І.Ф. Климчака, 25 трав-
ня 1989 р. — І.О. Мельниківського, 27 вересня 1989 р. — М.С. Банаха, 23 лютого 
1990 р. — М.М. Івахіна4. 

Отже, матеріали досліджених справ свідчать про невинність репресованих гро-
мадян, які стали жертвами використання терору як засобу управління радянським 
суспільством. Волиняни та галичани, які повністю влилися в життя Поділля, одру-
жилися, мали дітей винищувалися радянською владою за єдиною ознакою — міс-
цем народження. Їхні діти також обмежувались у правах громадян як діти «ворогів 
народу».

Примітки:
1 Державний архів Вінницької області. — Ф. Р-6023, опис 4, спр. 8806, арк. 6–10; спр. 16606, арк. 7, 

8, 10, 11; спр. 5836, арк. 3, 5; спр. 8700, арк. 4–6; спр. 6509, арк. 6, 12; спр. 17635, арк. 7; спр. 31949, 
арк. 8, 9, 10, 22; спр. 17947, арк. 6, 8, 16; спр. 15759, арк. 7, 8, 11, 12; спр. 7320, арк. 7, 29, 40; спр. 17326, 
арк. 4, 32, 33, 41; 

2 Там само, спр. 7320, арк. 27–48, 92–116, 145–148, 333–335; спр. 16606, арк. 10–15, 69–71; спр. 17947, 
арк. 16–24; спр. 8700, арк. 7–12, 19–22; спр. 15759, арк. 11–15, 27–31; 

3 Там само, спр. 8806, арк. 8, 13, 32–39; спр. 5836, арк. 12–17, 23–26; спр. 31949, арк. 10–24, 48–53; 
спр. 17326, арк. 32–39, 42, 65; спр. 6509, арк. 12–18, 23–24, 27; 

4 Там само, спр. 7320, арк. 404; спр. 8806, арк. 42; спр. 6023, арк. 37–38; спр. 6023, арк. 48; 
спр. 15759, арк. 54; спр. 16606, арк. 73; спр. 17326, арк. 70; спр. 17635, арк. 24; спр. 17947, арк. 26; 
спр. 31949, арк. 62; спр. 6023, арк. 28. 
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Ігор Мельничук

СПРАВА БРАТІВ ШУБОВИЧІВ…

Шубович Михайло Никифорович, 1893 р.н., народився у с. Завадівка Теплиць-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, завідувач колгоспної пасіки, 
одружений, п’ятеро дітей. Арешт. 15.03.1938 р. Теплицьким РВ НКВС. Звинува-
чений за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Вінницької обл. 
від 05.05.1938 р. розстріляний 28.05.1938 р. Реабілітований 03.02.1960 р. Вінниць-
ким обласним судом.

Шубович Трифон Никифорович, 1899 р. н., народився у с. Завадівка Теплиць-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, колгоспник, одружений, троє ді-
тей. Арешт. 15.03.1938 р. Теплицьким РВ НКВС. Звинувачений за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Вінницької обл. від 05.05.1938 р., розстріля-
ний 28.05.1938 р. Реабілітований 03.02.1960 р. Вінницьким обласним судом.

30-ті роки ХХ-го століття ввійшли в історію як роки масових політичних репре-
сій сталінського режиму проти українського народу. Населення країни масово зви-
нувачували в антирадянській діяльності, у зриві ходу планів індустріалізації, ко-
лективізації, ворожих намірах до влади. Саме в ці роки органами ДПУ-НКВС були 
«створені» сотні вигаданих повстанських груп, контрреволюційних націоналістич-
них організацій, очолюваних «ворогами народу». До однієї з таких зарахували і бра-
тів Шубовичів1…

Ким же вони були насправді, ці так звані «вороги народу»? Наявні в криміналь-
ній справі анкети дозволяють нам прослідкувати їх біографії.

Брати Шубовичі були вихідцями із середняцької селянської родини. До рево-
люції Михайло Никифорович працював у поміщика в економії. Служив рядовим 
солдатом у царській армії. До 1917 р. воював в окопах Першої світової. У період бу-
ремних подій Української революції з 1918 р. був призваний до лав армії УНР. Піс-
ля встановлення радянської влади в Україні, в період НЕПу, досить успішно вів 
одно осіб не господарство. Однак, розв’язані більшовицьким режимом у період су-
цільної колективізації репресії проти одно осіб ників, події страшного голодомору 
1932–33 рр. примусили його вступити у 1933 р. до колгоспу, як і багатьох інших од-
носельчан. До речі, в с. Завадівка від голоду померло 18 осіб 2. Спочатку був рядо-
вим колгоспником, а на момент свого арешту 15.03.1938 завідував колгоспною па-
сікою3.

Брат Трифон Никифорович до революції працював у поміщицькому господар-
стві ковалем. Під час правління в Україні уряду Директорії УНР у 1919 р. був мобілі-
зований до української армії. Проте, прослуживши в ній лише 8 днів, утік з фронту 
і повернувся у рідне село. Завів своє власне міцне господарство, став одно осіб ником. 
Але восени 1931 р. у нього, як і в багатьох інших, забрали весь вирощений врожай 
під приводом державних хлібозаготівель. Опинившись перед загрозою голодної 
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смерті, змушений був теж у 1932 р. стати колгоспником, віддавши при цьому увесь 
реманент та худобу. До свого арешту у березні 1938 р. працював на різних роботах 
у колгоспі, був членом сільської ради. Щоправда, це не завадило голові сільради на-
писати на нього, під тиском слідчого, негативну характеристику4.

Під час слідства обидва утримувались у Гайсинській камері попереднього ув’яз-
нення НКВС. Старшому Шубовичу було висунуто звинувачення за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. Михайла Никифоровича звинуватили в тому, що він воював на боці Петлю-
ри, пізніше нібито перебував у повстанському загоні Волинця, займався антира-
дянською агітацією, спрямованою проти колгоспного ладу на селі. Все це підкріп-
лювалося негативною характеристикою сільської ради, в якій зазначалося, що «він 
людина політично небезпечна на селі»5.

Молодшого Шубовича звинуватили за ст. 54-10 Карного кодексу УРСР — контр-
революційна пропаганда та агітація. Крім того, йому інкримінували зрив сплати 
сільськогосподарського податку, агітацію проти державної позики, неготовність 
техніки до сівби, а також участь у повстанському загоні Волинця. У виробничій ха-
рактеристиці за підписом голови колгоспу щодо братів Шубовичів висновок був 
один: «…на підставі шкідницьких дій як ненадійних елементів виключити з членів 
колгоспу…»6.

Однак, уже на перших допитах від слідчого брати Шубовичі дізналися, що ви-
являється вони ще є «учасниками» контрреволюційної повстанської організації, 
створеної нібито у 1936 р. в селі Завадівка колишнім сотником петлюрівської армії 
Ковалем А. (також заарештованим). Її метою було повалення радянської влади на 
селі та підготовка збройного повстання7.

У протоколах перших допитів від 18 березня і 8 квітня 1938 р. Михайло Ники-
форович і Трифон Никифорович категорично заперечували свою контрреволюцій-
ну діяльність та причетність до цієї організації8.

Проте, через місяць жорстоких допитів і катувань Шубович М.Н. уже зізнав-
ся в проведенні контрреволюційної агітації серед селян проти радянської влади, 
а на останньому «побаченні» зі слідчим від 3 травня 1938 р. «визнав» свою «при-
четність» до повстанської організації, назвавши інших учасників-односельчан9. Теж 
саме змушений був зробити на останніх допитах і Шубович Т.Н. Він заявив про 
участь свого брата у контрреволюційній повстанській організації, яка на випадок 
вій ни мала почати збройне повстання проти влади10.

На сторінках кримінальної справи знаходимо протоколи допитів шести так 
званих «свідків» — односельчан братів Шубовичів, які під тиском слідчого Теп-
лицького РВ НКВС підтвердили належність підсудних до контрреволюційної пов-
станської організації, охарактеризували їх як «ворогів народу». Свідків шантажу-
вали, залякували арештом, про що вони зізнаються згодом, в період реабілітації 
своїх земляків11.

Враховуючи «зізнання» братів Шубовичів та сфальсифіковані матеріали допи-
тів свідків, 04.05.1938 Гайсинський РВ НКВС виніс підсудним обвинувальний ви-
рок. В ньому зазначалося, що у 1936 р. в с. Завадівка була створена повстанська гру-
па, до якої ввійшли брати Шубовичі та ще 3 особи. Метою організації були: анти-
радянська агітація, розповсюдження провокаційних чуток, що дискредитували ра-
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дянську владу, залучення до неї інших людей, підготовка повстання. У ході слід-
ства встановлено, що брати Шубовичі воювали на боці Петлюри проти Червоної 
армії, під час колективізації виступали проти політики партії на селі, займалися ан-
тирадянською агітацією. Звинувачені «визнали» свою причетність до контрреволю-
ційної організації12.

Того ж дня слідчу справу № 10782 за звинуваченням Шубовича Михайла Ни-
кифоровича і Шубовича Трифона Никифоровича в злочинах, передбачених ст. 54-4 
і 54-11 Карного кодексу УРСР (допомога міжнародній буржуазії у здійсненні воро-
жої діяльності проти СРСР та контрреволюційна організаційна діяльність) переда-
ли на розгляд Судової Трійки при УНКВС Вінницької області13.

«Правосуддя» не примусило себе довго чекати. На засіданні Трійки УНКВС 
у Вінницькій області від 5 травня 1938 р. (виписка із протоколу № 63) братів Шу-
бовичів було засуджено до вищої міри покарання — розстрілу з конфіскацією май-
на. 28 травня 1938 р. в один день, можливо, і в одну годину, вони були розстріляні 
у м. Вінниця, про що свідчать виписки із відповідних актів14.

У роки сталінських репресій, як правило, сім’ї безневинно покараних громадян 
не могли дізнатися про долю своїх рідних. Така можливість у них з’явилася лише 
в період «хрущовської відлиги», коли почалась реабілітація. У 1958 р. дружина Ми-
хайла Шубовича, Марія Олексіївна, написала листа до Прокурора Української РСР 
з проханням повідомити про долю свого чоловіка. Такий же лист надійшов до Про-
курора УРСР і від дружини Трифона Шубовича — Дарини Іванівни15.

Враховуючи ці звернення, обласна прокуратура направила до управління КДБ 
у Вінницькій області листа про додаткову перевірку справи братів Шубовичів. 
Було дано доручення знову допитати свідків, які у 1938 р. проходили у цій справі. 
У 1959 р. в ході повторного дорозслідування було відкрито правду про ті фальси-
фікації, які здійснювали слідчі НКВС, щоб знайти «ворогів народу». Передопитані 
свідки стверджували, що про антирадянську діяльність та належність до контрре-
волюційної організації братів Шубовичів їм нічого не відомо. Більше того, в ряді ви-
падків, через погрози та залякування протоколи підписували не читаючи, іноді під-
писували чисті бланки, деякі заявляли, що їх підписи підроблено16.

У підсумковому документі цієї перевірки від 30 травня 1959 р. зазначалося, що 
після більш як 40 днів допитів, катувань і знущань брати Шубовичі змушені були 
підписати сфабриковані проти них матеріали. Враховуючи також результати по-
вторного розслідування, управління КДБ у Вінницькій області рекомендувало по-
станову Трійки від 5 травня 1938 р. щодо Шубовича М.Н. і Шубовича Т.Н. скасува-
ти, справу припинити за недоведеністю звинувачення17.

На основі висновків управління КДБ у Вінницькій області, а також враховуючи 
протест обласного прокурора від 6 червня 1959 р., Вінницький обласний суд на сво-
єму засіданні від 3 лютого 1960 р. прийняв постанову про реабілітацію братів Шу-
бовичів18.

Отже, більш ніж через десятки років правда перемогла неправду. Але життя ти-
сяч безневинно розстріляних громадян України уже не повернути. Тож нехай мате-
ріали цієї справи, трагедія життя простих селян з Поділля братів Шубовичів послу-
жить мудрим уроком тим, хто хоче повернути історію на колишній лад…
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Примітки:
1 Див.: Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька обл. — Кн. 3. — Вінниця, 

2010. — С. 14.
2 Див.: Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька об-

ласть. — Вінниця, 2008. — С. 756.
3 Див.: Державний архів Вінницької області (далі ДАВО). — Ф. Р. 6023.— Оп. 4. — Спр. 9875. — 

Арк. 2, 3, 10, 11, 26. 
4 ДАВО. — Спр. 9875. — Арк. 4, 5–6, 10, 15.
5 Там само. — Арк. 8, 11, 12–14.
6 Там само. — Арк. 1, 4, 6, 17.
7 Там само. — Арк. 15, 24–25, 48.
8 Там само. — Арк. 15–17, 24–25.
9 Там само. — Арк. 26, 27–31.
10 Там само. — Арк. 18–20.
11 Там само. — Арк. 32–47.
12 Там само. — Арк. 48, 50.
13 Там само. — Арк. 50.
14 Там само. — Арк. 52, 53, 54.
15 Там само. — Арк. 58, 59.
16 Там само. — Арк. 59, 62–71.
17 Там само. — Арк. 86–88.
18 Там само. — Арк. 90–91.
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Ігор Мельничук
Лідія Мельничук 

ЯК НАШ ПРАДІД СТАВ «ВОРОГОМ НАРОДУ»…

Федорцов Меркурій Лаврентійович, 1875 р.н., народився у с. Івча Літинського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, рахівник колгоспу, одружений, одинад-
цять дітей. Арешт. 13.06.1938 р. Літинським РВ НКВС. Звинувачений за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Вінницької обл. від 29.09.1938 р. роз-
стріляний 02.10.1938 р. Реабілітований 05.09.1957 р. Вінницьким обласним судом.

Перегортаючи пожовклі від часу сторінки справи нашого прадіда Меркурія 
Лаврентійовича Федорцова, яка зберігається в Державному архіві Вінницької об-
ласті1, не перестаю дивуватись, як нещадно каральна машина тих часів розправля-
лася з чесними, порядними людьми, фабрикуючи проти них «липові справи», ого-
лошуючи їх «ворогами народу».

Наш прадід* народився 24 листопада 1875 р. у селі Івча Літинського повіту По-
дільської губернії в бідній селянській родині, яка мала до революції дві десятини 
землі. Рано пішов від батьків на заробітки до панської економії. Вірогідно, там і по-
знайомився з майбутньою дружиною Оляною Андріївною. Згодом у них народило-
ся 11 дітей — 6 синів і 5 дочок, двоє з яких померли до революції2.

Щоб якось прогодувати велику сім’ю, з 1902 по 1916 рр. прислуговував у сіль-
ській церкві дяком, не покидаючи хліборобської праці3. Але, ймовірно, саме цей 
факт із біографії прадіда привернув увагу енкавеесівців і ліг в основу частини зви-
нувачень проти нього4.

У 1916 р. прадіда мобілізували із запасу. Йшла Перша світова війна. Він був за-
рахований рядовим солдатом 611-го запасного полку в місті Житомирі. На фронт не 
потрапив, але маючи здібності до музики, став музикантом у полковому оркестрі, 
грав на кларнеті5. 

Як відомо, після більшовицького перевороту 1917 р. значна частина українців 
у російській армії просто покидали військову службу і поверталися додому. Повер-
нувся в рідне село і наш прадід та заходився господарювати біля землі. Отримавши 
від радянської влади в період НЕПу 4 десятини землі, завів пару коней, господар-
ство, побудував свою хатину, справно сплачував податки державі. Нарешті багато-
дітна родина (9 дітей) побачила хліб на столі. За тогочасними уявленнями Меркурій 
Лаврентійович став одно осіб ником-середняком6.

Сам був малописьменним, проте докладав всіх зусиль, щоб його діти отримали 
освіту, не забуваючи при цьому про їх духовний розвиток. Незважаючи на невеликі 
статки, скуповував музичні інструменти і як обдарований від природи музикант на-
вчав грати на них дітей. Роки українізації пробудили в українців інте рес до культу-
ри. У селі з’явилась «Просвіта» — культурно-просвітницька організація, очолювана 
сільськими активістами — вчителем Побережнюком П.Й., Гаращуком М.Г. та Дрем-

* Прадідом Меркурій Лаврентійович доводився моїй дружині — Мельничук Лідії Семенівні. — 
Від автора.
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люгою А.А. Мабуть, під їхнім впливом наш прадід організував 1924 р. при сільсько-
му клубі, яким завідував Вишневський К.К., хор, духовий оркестр і сам ними керу-
вав. До речі, співала в хорі і грала в оркестрі чи не вся наша родина разом з дітьми 7.

Як би ж то знав наш прадід, як йому відгукнеться в майбутньому така «актив-
на співпраця» з «Просвітою»!? Адже незабаром радянська влада оголосить її «наці-
оналістичною контрреволюційною організацією» і заборонить діяльність в Украї-
ні, а всіх її організаторів і учасників, зокрема, вище поіменованих, репресує 8. Але 
це буде згодом…

Не довго вільно жилося селянам. НЕП почали згортати і над селом нависла чор-
на хмара колективізації, що принесла насильницьке розкуркулювання, арешти, за-
слання. Розуміючи безвихідь свого становища, не бажаючи потрапити до Сибіру чи 
на Соловки, наш прадід змушений був у 1929 р. вступити до колгоспу. При цьому 
в родини відібрали землю, коней, худобу, весь реманент. Вся сім’я почала працювати 
в колгоспі. Прадід спочатку був рядовим колгоспником, його дружина теж, а перед 
своїм арештом перебував на посаді рахівника. Вдалось родині пережити і страшні та 
голодні роки 1932–1933 роки, бо колгоспники отримували хоч якісь грами зерна на 
зароблений трудодень9. Та в селі вижили не всі. Як засвідчили мешканці (свідки го-
лодомору) с. Івча Горобець М.П., Литвинюк М.П., Васільєва Ф.В. та інші, у 1932–1933 
роках від голоду померли щонайменше 152 односельці, серед яких чимало дітей10.

А попереду замаячіло не менш страшне лихо — масові репресії 1937–1938 рр. 
сталінського режиму проти українського народу. Докотилося воно і до села Івча. 
Прадіда заарештували вночі з 13 на 14 червня 1937 р. співробітники Літинського РВ 
НКВС. Звинуватили його за ст. 54-4 і 54-11 КК УРСР (допомога міжнародній бур-
жуазії у здійсненні ворожої діяльності проти СРСР і контрреволюційна організацій-
на діяльність)11. У постанові обласного прокурора на арешт зазначалося, що Федор-
цов М.Л. є активним учасником контрреволюційної польської націоналістичної ор-
ганізації12. До речі, дослідники стверджують, що за період з 1930 до 1941 р. в Украї-
ні органами ДПУ-НКВС було «викрито» понад 100 різних вигаданих контрреволю-
ційних організацій13. Утримувався прадід під час слідства у Вінницькій в’язниці. На 
нього була заведена кримінальна справа за № 98710. 

Арешт прадіда одразу ж позначився на його родині. Були виключені з комсо-
молу сини Михайло, Василь, Іван. Останнього за особливою статтею (син «ворога 
народу») звільнили з армії, де він займав посаду техніка-інтенданта другого рангу. 
Дов гі роки сім’я жила під страхом, бо, як правило, могли бути заарештовані й інші 
члени родини. На диво, цього не сталось. По-різному склалась доля дітей.

Старша дочка Текля все життя пропрацювала в колгоспі. Інша донька — Варва-
ра також була колгоспницею. Син Федір, 1906 р. н., був військовим і загинув у 1941 р. 
при обороні Севастополя. Ще один син, Микола,** 1908 р. н., до війни працював 
вчителем, пройшов майже всю війну, але загинув у 1944 р. Василь Меркурійович, 
1911 р. н., перебував на фронті від першого до останнього дня війни, був важко по-
ранений. Після війни трудився на вчительській ниві, у 50-х роках обіймав посаду 
директора Осолинської середньої школи. Проливав свою кров у Великій Вітчизня-

** Федорцов Микола Меркурійович доводився батьком матері моєї дружини — Світлані Мико-
лаївні Розпашнюк. — Від автора.
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ній війні Іван Меркурійович, а після її закінчення вчителював, працював завучем 
Львівської школи-інтернату для глухонімих дітей.

Сина Михайла німецькі окупанти розстріляли в рідному селі у 1943 р. Пережи-
ла війну донька Галина, 1921 р. н., яка також навчала дітей в рідному селі у повоєн-
ний час. Професію вчителя здобула і найменша донька Катерина, вчителювала на 
Львівщині. Думається, такими дітьми наш прадід мав би право пишатися. Його ж 
дружина Оляна Андріївна все життя пропрацювала в колгоспі, займалася вихован-
ням дітей та внуків і все чекала якоїсь звістки про свого чоловіка. Нам жаль, не до-
чекалася, бо не дожила два роки до його реабілітації, померла у 1955 р.14

Та повернемося до катівень Вінницької в’язниці… На першому допиті 14 черв-
ня 1938 р. Меркурій Лаврентійович всі звинувачення, висунуті йому слідчим, кате-
горично заперечував. Не допомогла і очна ставка 25 червня з Вишневським К.К. (на 
той час теж був під арештом), який нібито завербував прадіда у 1935 р. до очолю-
ваної ним контрреволюційної організації (так вважали енкавеесівці). Однак, після 
40 днів нелюдських знущань і катувань на останньому допиті 23 липня прадід «ви-
знав» усі висунуті йому «липові звинувачення»15.

У кримінальній справі знаходимо протоколи допитів п’яти свідків, односель-
ців прадіда, які «підтвердили» належність підсудного до «контрреволюційної поль-
ської націоналістичної організації»16. Безумовно, що їм погрожували арештом, за-
лякували «під дулом пістолета», про що вони зізнаються згодом у період реабілі-
тації їх земляка. Скажімо, колишній секретар сільської ради на повторному допиті 
у 1957 р. заявив, що «потрібну довідку-характеристику» на прадіда у 1939 р. він пи-
сав під диктовку начальника Літинського РВ НКВС. Ще два свідки зазначили, що не 
бачили протоколів своїх свідчень, підписували чисті бланки17. Зрозуміло, що саме 
в такий спосіб фабрикувалися справи, фальсифікувалися документи на мільйони 
безневинних людей органами ДПУ-НКВС в 30-ті роки. У ці нещадні лещата сталін-
ської каральної машини потрапив і наш прадід і став «ворогом народу»…

Вироку довго чекати не довелося. Уже в серпні 1938 р. обласне управління 
НКВС у своєму обвинувальному висновку інкриміновано прадіду ст. 54-1 a (зра-
да батьківщині) і передали справу на розгляд Трійки УНКВС у Вінницькій облас-
ті. Саме цей незаконний орган правосуддя і виніс Федорцову М.Л. вищу міру пока-
рання — розстріл з конфіскацією майна, про що свідчить витяг із протоколу № 27 
засідання Трійки від 29.09.1938 р. Через три дні, 2 жовтня 1938 р., нашого прадіда 
розстріляли в застінках Вінницького НКВС і закопали в братську могилу, ймовір-
но, на території сучасного парку відпочинку ім. М. Горького18. Саме ці могили, біля 
10 тисяч розстріляних «ворогів народу», були розкопані німецькими окупантами 
у 1943 р., щоб показати справжнє обличчя сталінського режиму, приховавши при 
цьому свої криваві злочини проти населення України19.

Довгі роки наша родина, як і сотні тисяч інших в Україні, не могла дізнатись 
про долю прадіда, боялись навіть про нього говорити. Лише в період «хрущовської 
відлиги», коли почався процес реабілітації жертв сталінських репресій 30-х років, 
з’явилась надія дізнатися правду: хто ж він, наш прадід, — ворог чи жертва?! Син 
Іван Меркурійович у 1956 р. від імені всієї родини написав лист-звернення до Го-
лови Президії Верховної Ради СРСР К.Є. Ворошилова з проханням повідомити про 
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долю свого батька. Це послужило відправним пунктом для реабілітації нашого пра-
діда в період «хрущовської відлиги»20. Завдяки листу обласна прокуратура у люто-
му 1957 р. направила архівну справу прадіда на повторне розслідування в управлін-
ня КДБ у Вінницькій області21.

У ході повторного слідства було доведено повну непричетність нашого прадіда 
до так званої «контрреволюційної польської націоналістичної організації». Враховую-
чи це, президія Вінницького обласного суду на своєму засіданні від 05.09.1957 р. зня-
ла всі висунуті йому звинувачення і постановила: «…рішення Трійки УНКВС у Він-
ницькій області від 29.09.1938 р. відмінити, справу відносно Федорцова М.Л. закри-
ти за недоведеність звинувачень». Довідка про постанову суду була надіслана рідні22.

Можна лише уявити, з якою радістю і сльозами на очах сім’я зустріла цю звіст-
ку. Наш прадід не був ворогом народу! Він, як і мільйони інших, померлих від голо-
ду, замордованих у в’язницях, на засланнях і в таборах ГУЛАГу, розстріляних в за-
стінках ДПУ-НКВС є жертвою сталінського режиму.

Сьогодні, завдячуючи нашій незалежності і правді історії, нарешті онуки і пра-
внуки Федорцова Меркурія Лаврентійовича мають змогу прийти до пам’ятних зна-
ків жертвам репресій 1937–38 рр. у Вінницькому парку та на центральному кладо-
вищі міста і поклонитись світлій пам’яті і праху свого прадіда — простого хліборо-
ба, правдолюба, чесної людини… 

Примітки:
1 Див.: Державний архів Вінницької області (далі ДАВО). — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 6467. — 

Арк. 1–103.
2 ДАВО. — Спр. 6467. — Арк. 7, 61.
3 Там само. — Арк. 11.
4 Там само. — Арк. 33–34.
5 Там само. — Арк. 31–32.
6 Там само. — Арк. 61.
7 Там само. — Арк. 62.
8 Там само. — Арк. 27–28.
9 Там само. — Арк. 63.
10 Див.: Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька об-

ласть. — Вінниця, 2008. — С. 508–511.
11 Див.: Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Вінницька область. — Кн. 4. — Вінниця, 

2012. — С. 769.
12 ДАВО. — Спр. 6467. — Арк. 2.
13 Реабілітовані історією. Вінницька область. — Кн. 3. — Вінниця, 2010. — С. 14.
14 Там само. — Арк. 61, 62.
15 Там само. — Арк. 11–14, 15–26.
16 Там само. — Арк. 27–39.
17 Там само. — Арк. 77–87.
18 Там само. — Арк. 56–59.
19 Вінниця: злочин без кари. Документи, свідчення. — К., 1994. — С. 65.
20 ДАВО. — Спр. 6467. — Арк. 28, 60–65.
21 ДАВО. — Спр. 6467. — Арк. 66, 67–68.
22 Там само. — Арк. 70–88, 100–101, 103.
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Володимир Петренко

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ.
«ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ»

Для того, щоб знати куди ми прийшли, 
потрібно знати як ми йшли.

Стародавня мудрість

Впродовж останніх років, насамперед, у зв’язку із збройною агресією Російської 
Федерації проти України, особливо гостро й актуально постало питання посилення 
обороноздатності нашої держави. Для цього з 2014 р. розпочалося всебічне реформу-
вання та переозброєння існуючих армійських частин та створення нових боє здат-
них (у деякій мірі — напіввійськових) формувань: місцевих загонів самооборони, 
регіональних добровольчих батальйонів та ін., які стали фундаторами військ тієї ж 
Національної гвардії.

У нашій історії створення військових формувань з добровольців для спроти-
ву окупантам та захисту незалежності України має глибокі коріння. У складні для 
українського народу часи завжди з’являлися національно-патріотичні сили, які ста-
вали для ворога непереборною перешкодою. Їхня боротьба часто слугувала станов-
ленню історичної справедливості, посиленню консолідації суспільства, відроджен-
ню національної ідеї. 

Згадаймо славне українське козацтво, яке протягом віків чинило героїчний опір 
чужоземним загарбникам; повстанців-гайдамаків, масовий спротив яких понево-
ленню та кріпосництву у ХVІІІ ст. оспівав наш Великий Кобзар Т. Шевченко; се-
лянський повстанський рух опору більшовицькій владі у 1919–1921 рр.

Важливе місце в історії боротьби з окупантами посідає Українська Військова 
Організація (УВО), діяльність якої припала на 20–30-ті роки ХХ ст., насамперед на 
західноукраїнських землях. 

Ще в час прикрих поразок військ Української Народної Республіки (УНР) в 1920 р., 
перед українськими патріотами постало питання про методи продовження бороть-
би за відновлення державності. Перевага була надана утворенню підпільної пов-
станської армії, яка й отримала назву Українська Військова Організація (УВО). Це 
рішення було ухвалене українськими військовими діячами в липні 1920 р. на нара-
ді у м. Прага.1 

Вже в серпні 1920 р. на І з’їзді УВО, який відбувся у Празі, було ухвалено кіль-
ка важливих постанов, зокрема, спрямованих на усунення протиріч між галичана-
ми та українцями Придніпров’я2.

Також були напрацьовані тактичні напрямки підпільно-партизанської діяль-
ності на анексованих сусідніми державами українських землях та підтверджено 
ідею соборності усіх земель України.3

У вересні 1920 р. у Львові започаткував свою діяльність керівний орган УВО — 
Начальна Колегія, яка згодом була перейменована на Начальну Команду (НК), її 
керівником став полковник Є. Коновалець. Основною територією діяльності УВО 
мала стати Галичина.4 
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Щодо військових операцій на території радянської України, то великі сподіван-
ня покладались на посилення повстанського селянського руху в 1921 р., зокрема на 
Поділлі. З цією метою був здійснений «Листопадовий рейд» на окуповану більшо-
виками територію України.5–6

Наприкінці вересня 1921 р. розпочалися бойові дії з метою проникнення на те-
риторію УСРР збройних формувань УНР та УВО для підготовки масового селян-
ського повстання по всій Україні. Так, в районі Острога прорвалися загони отама-
на Нельговського, що повинні були розгорнути повстанський рух у Коростенсько-
му регіоні.

Повномасштабна операція розпочалася в ніч з 27 на 28 жовтня, коли через річку 
Збруч переправилася бригада військ УНР на чолі з Палієм, яка зайняла залізничну 
станцію Ярмолинці. Незабаром вона змушена була її залишити під ударами червоно-
армійських частин. 5 листопада в районі Олевська розпочала наступ Київська ди-
візія під командуванням Ю. Тютюнника (понад 1250 багнетів), марно намагаючись 
оволодіти Коростенем.

Проти загонів УНР, окрім дислокованих тут червоних військ, було направле-
но 9-ту Кримську кавалерійську дивізію Г. Котовського, яка 17 листопада розбила 
з’єднання Ю. Тютюнника в районі Овруча. Зазнала поразки і бригада Палія. Пов-
станці армії УНР, що потрапили до полону (359 чол.), були розстріляні з кулеметів 
біля с. Базар на Житомирщині.7

Після невдалого «Листопадового рейду» 1921 р., запровадження більшовиками 
НЕПу та проголошення амністії противникам радянської влади, повстанський рух 
проти більшовизму, переважно, селянський, різко пішов на спад. Діяльність УВО 
здебільшого сконцентрувалась на західноукраїнських землях.

Очевидно, що, усвідомивши безперспективність відкритої збройної бороть-
би з кількома сусідніми країнами-агресорами (окрім більшовицької Росії і Польщі, 
українські землі також окупували Румунія та Чехословаччина),8 без підтримки сві-
тової спільноти, яка тоді не бажала сприяти утворенню нової європейської держа-
ви — України, частина вищого військового керівництва УНР обрала свій шлях про-
довження боротьби — підпільно-партизанський. 

Після остаточного згортання у 1928 р. політики НЕПу, більшовики розпочали 
«другий комуністичний штурм»,9 спрямований, насамперед, на знищення всього 
національного, вільного, приватного тощо. У 1929 р. відновлюють свою діяльність 
так звані «судові трійки», завданням яких було виголошення покарання за ст. 54 КК 
УСРР (контрреволюційна діяльність).10 По-суті, в країні було відновлено масовий 
«червоний терор».11 

Знову в радянській Україні масові репресії розгорнулися проти усіх, хто вважався 
владою неблагонадійним, виявляв непокору, мав свою власну думку, що вже говори-
ти про так званих «петлюрівців», «буржуазних націоналістів», «куркулів» та інших.

Й. Сталін, готуючись до великої війни, розумів, що для своєї перемоги, насампе-
ред, потрібно було вирішити внутрішні проблеми — здійснити примусову суціль-
ну колективізацію, необхідну для успішної індустріалізації країни. Без танків і лі-
таків гегемонії не досягнеш. Водночас Й. Сталін поставив завдання перед органами 
ДПУ — знищити тих, кого він вважав потенційними ворогами більшовицької вла-
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ди. Вони, на його думку, без сумніву стали б противниками у досягненні планів сві-
тового панування. 

Чекісти старанно виконували вказівки «вождя усіх часів і народів», наприкін-
ці 1920-х — початку 1930-х рр. ними було сфабриковано немало політичних справ: 
«Шахтинська справа», «Білогвардійський Терористичний Центр» та ін. Зважаючи 
на масові арешти та депортації того часу, відомий історик Ю. Шаповал цілком об-
ґрунтовано стверджує, що для України «Великий терор 1937 р.» розпочався ще на 
початку 1930-х років.12

Більшовицький режим дуже вже непокоїла Україна, одна із найпотужніших рес-
публік прикордоння. Так, Й. Сталін у листі до Л. Кагановича від 11 серпня 1932 р. на-
голошував: «Якщо не візьмемося тепер за виправлення становища на Україні, Укра-
їну можемо втратити. Майте на увазі, що Пілсудський не дрімає і його агентура на 
Україні набагато сильніша, ніж гадає Реденс чи Косіор. Майте також на увазі, що 
в українській компартії (500 тис. чл.) перебуває немало гнилих елементів, свідомих 
і позасвідомих петлюрівців, нарешті — безпосередніх агентів Пілсудського. Як тіль-
ки справи погіршаться, ці елементи не забаряться відкрити фронт всередині…».13

В Україні теж старанно вишукували «внутрішніх ворогів». Відбулися сфабри-
ковані процеси «Спілки Визволення України», «Українського Національного Цент-
ру». Для вилучення із активного життя радянської України вихідців із Галичини та 
інших західних регіонів, керівники ДПУ вирішили використати існування УВО, 
незважаючи на те, що вона на той час була малоефективною, практично передавши 
свої функції ОУН.

Чекістами була підготовлена операція з ліквідації вигаданої ними Української 
Військової Організації на теренах радянської України. 

Не оминула трагічна доля і подолян. Районними, окружними, з 1932 р. — облас-
ним відділами ДПУ було «виявлено» крім десятків таємних антирадянських під-
пільних організацій, також і «Подільську філію» УВО.

Вчитуючись у зміст вже тьмяного тексту слідчої справи цієї «таємної» орга-
нізації за № 6435, «викриту» Вінницьким обласним відділом ДПУ в 1933 рр., яка 
налічує 14 томів (біля чотирьох тисяч аркушів),14 усвідомлюєш вкотре як важливо 
зберегти свою суверенну державу; розумієш, що найжахливіше для минулих по-
колінь українців було перебування в окупаційній неволі: втратити свободу означа-
ло втратити усі перспективи, навіть на можливість прояву людської гідності, а не-
рідко — й життя.

У розділі І-му обвинувального вироку справи Подільської філії УВО читаємо: 
«Вінницьким обласним відділом ДПУ розкрита і ліквідована існуюча до останньо-
го часу на території Поділля українська контрреволюційна військова організація — 
УВО, з обласним керівництвом у м. Вінниці. У процесі слідства встановлено, що ця 
організація являє собою філію ліквідованої ДПУ Всеукраїнської контрреволюцій-
ної військової організації, повстанська діяльність якої була спрямована на ліквіда-
цію Радянської влади і проголошення Соборної України».15 

Матеріали слідчої справи свідчать, що започаткувала свою діяльність Поділь-
ська філія ще у 1921 р., а передумовою стало перебування на території Вінниччини 
підрозділів Української Галицької армії (УГА), військові якої вороже ставились до 
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більшовизму і, на думку слідчих, без вагань увійшли до антирадянської організа-
ції. Підтверджують цю констатацію допити керівників філії УВО: усі 25 заарешто-
ваних «зізналися у злочинах» проти влади, визнаючи свою вину. Більшість з них 
затримувалась ЧК ще у 1920–1921 рр.

Хто ж вони — звинувачені ДПУ в намаганні повалити більшовицьку владу, 
і яку контрреволюційну діяльність їм інкримінували?

Гринюк Юрій Михайлович, 1891 р.н., виходець із селян с. Воскресинці Коло-
мийського округу (нині Івано-Франківщина), українець, освіта вища — юридична, 
викладач Вінницьких вищих навчальних закладів (ВНЗ). В УВО з 1920 р. З 1923 р. 
по 1932 р. керівник Подільської філії УВО, брав участь у згуртуванні активу шля-
хом вербування, а також створенні повстанських осередків у регіоні. Свою роботу 
корегував з українським Центром УВО у м. Харків та м. Київ, отримуючи вказівки 
Козоріса, Ірчана, Біляна (керівників Центру).

Білик Дмитро Федорович, 1895 р.н., із селян Зборівського повіту (нині Львів-
щина), українець, за професією журналіст, освіта вища незакінчена, останнє місце 
роботи — секретар редакції газети «Більшовицька Правда». Завербований в УВО 
у 1921 р., брав участь у розповсюдженні контрреволюційних листівок із закликами 
до збройного повалення радянської влади.

Колодрубський Омелян Якович, 1894 р.н., син диякона с. Давидківці Чортківсь-
ко го повіту (нині Тернопільщина), українець, освіта вища, лектор (викладач) Він-
ниць кого шовкопрядного технікуму, член профспілки працівників освіти. У 1922 р. 
завербований в УВО, коли був священиком автокефальної церкви Смотрицького ра-
йону Кам’янець-По діль сь кої округи. Персонально завербував до організації лише 
у Бершадському районі біля 30 осіб. Восени 1932 р. був відізваний до Вінниці для 
організації підпільного осередку зі студентів політехнічного технікуму. 

Лотоцький Володимир Іванович, 1889 р.н., із селян с. Нестаничі Радехівського 
повіту (нині Львівщина), українець, незакінчена середня освіта, рахівник Вінниць-
кого спиртзаводу. Член УВО з 1922 р., брав активну участь в автокефальному русі 
на Поділлі. З 1928 р. входив до складу керівництва Подільської філії, вербуючи 
повстанців у селах Вінницького округу.

Нарушевич Микола Ферапонтович, 1902 р.н., син куркуля с. Василівка Тео фі-
поль сь кого району (нині Хмельниччина), українець, освіта вища, викладач україн-
ської мови і науковий співробітник Вінницького краєзнавчого музею. В УВО з 1921 р., 
створив селянські повстанські загони, які взяли участь у збройному повстанні про-
ти більшовиків 1930 р. в Антонінському, Базалійському, Теофіпольському районах 
(нині Хмельниччина). У 1930-х рр. — зв’язковий філії з Центром у м. Харкові.

Хітько Микола Олексійович, 1870 р.н., уродженець с. Литвинівка на Київщині, 
українець, освіта вища, викладач Вінницького педагогічного технікуму. Став чле-
ном УВО ще будучи професором Кам’янець-Подільського інституту. Переїхавши 
в 1925 р. на проживання у Вінницю, організував підпільний осередок із студентів 
українського педагогічного технікуму в кількості 15 чол. В останній період брав 
участь у випусках антирадянських прокламацій та листівок.

Морський Олександр Федорович, 1889 р.н., народився у с. Угринь Чортківсько-
го району (нині Тернопільщина), українець, освіта вища юридична, працював юри-
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дичним консультантом Вінницької облспоживспілки. У 1918–1920 рр. підтримував 
петлюрівців. З 1930 р. виконував обов’язки зв’язкового з Центром.

Голіней Федір Степанович, 1899 р.н., із селян Коломийської округи (нині Івано-
Франківщина), українець, освіта середня, секретар Вінницького шовкопрядного 
технікуму. Колишній командир взводу УГА. В УВО з 1921 р., прибув у Вінницю 
в 1924 р. для розширення і зміцнення Подільської філії, входив до керівного скла-
ду організації.

Чередніков Олексій Олексійович, 1881 р.н., син службовця Курської губернії 
(Росія), українець, освіта вища, викладач Вінницького меліоративного технікуму. 
Завербований в ряди УВО у 1931 р., створив у технікумі студентський антирадян-
ський осередок. Також організував селянську повстанську групу в с. Потоки Жме-
ринського району.

Матвіїв Володимир Іванович, 1898 р.н., з родини службовця м. Городок (нині 
Хмельниччина), українець, освіта вища, колишній чл. КП(б)У. Останнє місце робо-
ти — заступник начальника Вінницького обласного управління зв’язку. Був завер-
бований в УВО у м. Кам’янець-Подільський. Переїхавши у 1932 р. до Вінниці, орга-
нізував за місцем роботи контрреволюційну групу, яка планувала використання те-
леграфу і поштамту для початку всеукраїнського повстання.

Ступницький Микола Микитович, 1892 р.н., син урядника с. Низгурці Берди-
чівського повіту (нині Житомирщина), українець, освіта середня агрономічна, пра-
цював у Вінницькій міськраді. Колишній офіцер царської армії. З 1931 р. член УВО, 
організував у селах Вінницького району чотири повстанські селянські загони.

Луцишин Констянтин Федорович, 1896 р.н., із середняцької сім’ї, родом із Га-
личини, українець, освіта вища, працював агрономом у Бердичівському повіті. Ко-
лишній підхорунжий УГА. До складу УВО вступив у 1924 р. Відповідав за створен-
ня підпільних груп та повстанських загонів у Бердичівському районі.

Карбівський Олександр Созонович, 1898 р.н., із середняцької родини с. Гри-
жинці Тиврівського району, українець, освіта середня, учитель, працював у школі 
містечка Сутиски. В УВО з 1927 р., організував у своєму селі Грижинці повстанську 
селянську групу з шести чоловік для збройного виступу проти влади.

Сметанюк Семен Дмитрович, 1893 р.н., із селян Галичини, незакінчена середня 
освіта, українець. Останнє місце роботи — учитель школи с. Лопатинці Тиврівсько-
го району. Боєць УГА. Вступив до УВО в 1921 р., перебуваючи в еміграції у Чехо-
словаччині. Повернувся нелегально на Полтавщину в 1926 р. для організації контр-
революційної діяльності. На Поділлі з 1931 р., діяв разом з Карбівським.

Кустовський Іван Микитович, 1897 р.н., з селянської сім’ї с. Махнівка (нині 
с. Комсомольське Козятинського р-ну), українець. Освіта незакінчена вища. Лектор 
Вінницького фармацевтичного інституту. В УВО з 1931 р., вербував в організацію 
студентів інституту та вчителів Вінницької 6 трудової школи.

Жилевич Пантелеймон Дмитрович, 1891 р.н., із службовців м. Могильова Біло-
русії, білорус, освіта вища. Лектор меліоративного технікуму та референт установи 
«Віноблплан». До УВО увійшов у січні 1932 р. Проводив антирадянську пропаган-
ду та вербував студентів.
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Гавловський Федір Афанасійович, 1912 р.н., із селян с. Потоки Жмеринського 
району, українець, колишній чл. ЛКСМУ. У 1931 р. був завербований в УВО у техні-
кумі меліорації. Сформував нелегальний студентський осередок у навчальному за-
кладі та повстанський селянський загін у с. Потоки.

Пащенко Данило Савович, 1908 р.н., з селянської родини с. Глинянці (нині Не-
мирівського району), українець. Закінчив у 1932 р. меліоративний технікум. Спіль-
но з Гавловським з січня 1932 р. вербував студентів в антирадянські групи.

Шваюк Олексій Іванович, 1896 р.н., з селян с. Ліски Народицького району (нині 
Житомирщина), українець, освіта вища. Редактор-мовник Вінницької газети «Біль-
шовицька Правда». Колишній член Української Національної Ради м. Вінниці та 
співучасник видання петлюрівської газети «Республіканські вісті». В УВО з липня 
1932 р., вербував співробітників установ Вінниччини та Проскурівщини.

Лисак Григорій Васильович, 1885 р.н., уродженець м. Станіслав (нині м. Івано-
Франківськ), поляк. Завідуючий польською школою с. Миньківці Солобковецько-
го району. Колишній лейтенант австрійської та галицької армій. Вступив до УВО 
в 1931 р., виконував завдання з вербування населення Солобковецького району в 
пов станські загони. 

Ясинський Людвіг Степанович, 1901 р.н., з бідняцької селянської родини Со-
лобковецького району (нині ліквідований, Хмельниччина), поляк. До організації 
УВО вступив у Києві в 1931 р. Отримав завдання агітувати проти влади і формува-
ти у районі повстанські селянські групи.

Владимирський Олександр Дмитрович, 1889 р.н., з сім’ї священика, колишній 
псаломщик, росіянин, освіта вища, працював учителем у м. Солобківці (нині Ярмо-
линецького р-ну, Хмельниччина). В УВО з 1931 р., входив до складу Солобковець-
кого антирадянського осередку.

Марцинюк Микола Васильович, 1903 р.н., з селян с. Калиня Кам’янець-Поділь-
ського району, українець, освіта середня, учитель м. Солобківці (нині Ярмолинець-
кого р-ну, Хмельниччина). До УВО вступив у 1932 р., проводив контрреволюційну 
діяльність. 

Дериновський Лук’ян Макарович, 1901 р.н., з родини службовця м. Дунаїв-
ці, українець, освіта середня, учитель м. Солобківці (нині Ярмолинецького р-ну, 
Хмельниччина). В УВО з 1932 р. Разом з іншими вчителями здійснював антирадян-
ські заходи.

Починок Данило Степанович, 1898 р.н., уродженець с. Ложківці (нині Дунає-
вецького р-ну, Хмельниччина), українець, службовець, працював касиром залізнич-
ної станції м. Дунаївці. До складу УВО ввійшов у 1932 р., отримав завдання вербу-
вати населення в УВО.16

Подані вище відомості із звинувачувальних матеріалів на організаторів та чле-
нів Подільської філії УВО (далеко не на всіх репресованих у цій справі) свідчать, 
що практично всі вони мали середню та вищу освіту, займались викладацькою ро-
ботою в школах, технікумах, вищих навчальних закладах і належали до еліти того-
часного українського суспільства. Більшість з них, як свідомі українці, активно бо-
ронили українску незалежність в період УНР — цей чинник не міг не вплинути на 
суворість обвинувального вироку.
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Вінницький обласний відділ ДПУ інкримінував заарештованим звинувачення 
в контрреволюційній змові проти більшовицької влади за ст. 54-2 КК УСРР, акцен-
туючи, що домінуючим аспектом у діяльності УВО на Поділлі було підготовлення 
збройного повстання. Наголошувалось, що ця робота здійснювалася систематично, 
за різними напрямками: шляхом підбору кадрів для організації, наближених до села 
агрономів, кооператорів і т.д.; ідеологічною обробкою і вербуванням в ряди УВО 
студентства навчальних закладів регіону для подальшої роботи на селі; популяри-
зацією ідей УВО через діяльність і вплив автокефальної церкви на селянство; втяг-
нення до складу УВО української антирадянської інтелігенції для агітаційної ро-
боти з подальшим створенням контрреволюційних осередків, повстанських селян-
ських загонів.17

Серед матеріалів справи знаходиться схема, на якій відображено структурну ме-
режу Подільської філії УВО, сфери та напрямки її діяльності в регіоні. Нанесена на 
ній інформація свідчить, що у м. Вінниці найбільше осередків філії функціонувало 
в освітянських, культурних, релігійних установах, навіть — у військових частинах. 
(Див.: Реабілітовані історією. Вінницька область. Кн. 1. — Вінниця, 2006. — С. 407).

Відділення Подільської філії УВО, нанесені на карту, також зафіксовані у ба-
гатьох районах області (до складу області на той час входив 71 район Вінниччини, 
Житомирщини, Хмельниччини, Черкащини),18 зокрема — Барському, Бершадському, 
Бердичівському, Вінницькому, Дунаївецькому, Іллінецькому, Жмеринському, Липо-
вецькому, Немирівському, Солобковецькому, Томашпільському, Шепетівському та 
інших. За твердженнями депеушників, у селах районів формувалися селянські пов-
станські загони, як, наприклад, у с. Потоки Жмеринського району.19

Загалом за цією кримінальною справою було затримано і притягувалось до кри-
мінальної відповідальності біля п’яти тисяч членів Подільської філії УВО.20

Координували діяльність філії з Центром УВО її керівники: Гринюк, Білик, Ло-
тоцький, Нарушевич, отримуючи директиви з Берліну (так зазначено у документі), 
Харкова, Києва, Львова.21

У вересні 1933 р. слідчу справу із обвинувальними вироками членам Поділь-
ської філії УВО Вінницький обласний відділ ДПУ передав на розгляд судової трій-
ки при Колегії ДПУ УСРР. У ній зафіксоване клопотання про винесення наступ-
них покарань: Гринюка Ю.М. — розстріляти; Білика Д.Ф., Колодрубського О.Я., Ло-
тоцького В.І., Нарушевича М.Ф. — ув’язнити у концтабір терміном на 10 років; Хіть-
ка М.О., Морського О.Ф., Голінея Ф.С., Череднікова О.О., Матвіїва В.І., Ступницько-
го М.М., Луцишина К.Ф., Карбовського О.С., Сметанюка С.Д., Жилевича П.Д., Гав-
ловського Ф.А., Лисака Г.В. — ув’язнити у концтабір терміном на 5 років; Кустов-
ського І.М., Пащенка Д.С., Шваюка О.І., Ясинського Л.С., Владимирського О.Д., 
Марцинюка М.В., Дериновського Л.М., Починка Д.С. — ув’язнити у концтабір тер-
міном на 3 роки.22

27 жовтня 1933 р. судова трійка при Колегії ДПУ УСРР винесла остаточний ви-
рок заарештованим: Білику Д.Ф., Гринюку Ю.М., Колодрубському О.Я., Нарушеви-
чу М.Ф. — 10 років концтаборів; Голінею Ф.С., Лотоцькому В.І., Матвіїву В.І., Сме-
танюку С.Д., Ступницькому М.М., Череднікову О.О., Шваюку О.І. — 5 років конц-
таборів; іншим — 3 роки концтаборів.23
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Єдиним, кому посміхнулася доля ще в роки сталінського режиму, був Матві-
їв В.І. За постановою, вже трійки НКВС УСРР, від 22 жовтня 1934 р. кримінальна 
справа на нього припинялась (про конкретні причини припинення справи не вказу-
ється).24

Щодо інших в’язнів, то лише в період «хрущовської відлиги» у вересні 1960 р. 
судова колегія з кримінальних справ Верховного суду УРСР реабілітувала засудже-
них у звинувачувальній справі Подільської філії УВО, аргументуючи своє рішен-
ня тим, що у 1933 рр. слідство по даній справі велось з грубими порушеннями, із 
«застосуванням незаконних методів до заарештованих». Саме ці «методи» вплину-
ли на хід слідства, в результаті якого усі звинувачені визнали себе членами контр-
революційної Подільської філії УВО і змушені були «обмовити багатьох чесних 
людей».25

Про «методи», що їх використовували співробітники Вінницького обласного 
відділу ДПУ, свідчать матеріали допитів звинувачених. Колодрубський О.Я. у своє-
му листі до начальника секретно-політичного відділу Вінницького обласного відді-
лу ДПУ писав: «Виклавши свої злочини перед пролетарською країною у зізнаннях 
від 4 вересня 1933 р., хочу, насамперед, пояснити, чому я так довго (шість місяців) 
вперто мовчав, не зізнавався. Це пояснюється не тим, що я неісправімий класовий 
ворог. Ні. Я мовчав, щоб спасти своє життя, був трусом, нікчемним трусом. Не тіль-
ки сам вперто мовчав, але й був поганим прикладом для інших, які, дивлячись на 
мене, пішли моїм пагубним шляхом — це Чередніков, Кустовський, Матвіїв та ін… 
Ті злочини, що я проявив, дають повне право пролетарському правосуддю фізично 
знищити мене і коли мені буде зачитаний вирок про найвищу міру — сприйму його 
спокійно, як цілком справедливу заслужену кару…».26

Безперечно, цей абсурдний текст писався під диктовку слідчих. Що ж змусило 
піти на такий крок підсудного? Також, безперечно, фізичний та психологічний тиск, 
який систематично використовували так звані «захисники революції».

Ще одним підтвердженням вказаного висновку є протоколи допиту Гриню-
ка Ю.М. від 6 липня 1933 р. Він «зізнався» навіть у тому, що в квітні 1932 р. отри-
мав директиви від Харківського Центру УВО про посилення діяльності філії, нада-
ні Центру Є. Коновальцем через німецьке консульство. Останній, нібито, мотивував 
посилення антирадянської діяльності майбутніми політичними змінами в Німеччи-
ні — приходом до влади гітлерівців у наступному 1933 р.27 Подібні зізнання, задоку-
ментовані у матеріалах слідства, стосуються усіх підозрюваних. 

Постає питання: чи є збігом обставин розгром Подільської філії УВО саме 
у 1933 р., році жахливого трагічного Голодомору? Аналіз архівних джерел цього пе-
ріоду підтверджує, що удар більшовицького тоталітарного режиму відбувався одно-
часно, як по українському селянству, так і по українській інтелігенції.

Зокрема, начальник Вінницького обласного відділу ДПУ Левоцький у доповід-
ній записці про політичну ситуацію на Поділлі в березні 1932 р. повідомляв: «Ціл-
ком таємно. Про повстанський рух. Територія, яка обслуговується обласним відді-
лом ДПУ, у відношенні засміченості контрреволюційним елементом займає одне 
з перших місць в Україні. Відсутність пролетарських центрів, близькість до Захо-
ду створили благодатні умови для розвитку української контрреволюції, вкорінення 
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в заможні маси селянства прагнення до української дрібно-буржуазної державнос-
ті… В останніх числах лютого ліквідовано повстанські групи в Гайсинському, Теп-
лицькому, Уманському та ін. (всього 39 районів). В антирадянські організації вхо-
дили розкуркулені, середняки, ображені активісти, колишні петлюрівці, учнівська 
молодь, представники інтелігенції. Завданням організацій було збройне повалення 
радянської влади… Ряд документів засвідчує, що їхні керівники мають звязок з ар-
мією, а також із закордоном…».28

Більшовицькі лідери не лише не церемонилися з тими кого вважали ворогами, 
але й не надто приховували свої масштабні злочини. У цьому контексті прикмет-
ний виступ секретаря ЦК КП(б)У П. Постишева на 12 з’їзді КП(б)У в січні 1934 р., 
у якому він наголошував на важливості здійснених репресій в УСРР. У резолю-
ції з’їзду відверто констатувалося: «1933 р. був роком розгрому націоналістичної 
контрреволюції, викриття і розгрому націоналістичного ухилу на чолі з Скрипни-
ком. З’їзд відмічає величезну роботу органів ДПУ України в розгромі націоналіс-
тичних контр революційних елементів…».29 

Як склалась подальша доля репресованих у 1933 р. членів «контрреволюційної 
Подільської філії УВО», можна також простежити за архівними матеріалами ко-
лишнього ДПУ. Гринюк Ю.М., перебуваючи в таборах Карелії, був повторно звину-
вачений владою у «ворожому ставленні до заходів партії і радянського уряду» і за-
суджений у 1937 р. до розстрілу.30 

Така ж доля спіткала і братів Нарушевичів. Микола Ферапонтович був вдруге 
звинувачений в контрреволюційній діяльності і за постановою трійки УНКВС у Ле-
нінградській області розстріляний у грудні 1937 р. Його рідного брата Володимира 
розстріляли у листопаді 1937 р. за постановою трійки УНКВС у Вінницькій області.31

Розстріляли більшовики в 1937 р. і рідного брата Ступницького Миколи Ми-
китовича — Олександра Микитовича.32 Після розтаємнення архівних джерел ко-
лишнього ДПУ-НКВС-КДБ, виявилося, що за сфабрикованими справами лише 
у Вінницькій області в 1937–1938 рр. було репресовано понад 20 тис. осіб, з яких 
13 475 — розстріляно.33

Найголовніші уроки минулого з трагічних для українців подій 1930-х років для 
сьогоднішніх поколінь полягають, на нашу думку, у збереженні власної суверенної 
держави — України. Про це нам нагадують і слова Т.Г. Шевченка: «В своїй хаті своя 
й сила, і слава, і воля…».

Як відзначав філософ Г. Ферреро: «Усі народи повинні пригадати собі стару 
правду, що «історія повторюється»… Вони повинні зрозуміти, що подібні помилки 
і провини неминуче ведуть до подібних наслідків…».34
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Тетяна Пірус

СПРАВИ СІЛЬСЬКІ… : 
РЕПРЕСІЇ 30-х рр. ХХ ст. У СЕЛІ РАХНИ-ЛІСОВІ 

ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Для багатьох жителів села Рахни-Лісові спогади про далекі 30-ті роки ХХ ст. 
залишаються болючими та актуальними. Хоча минуло майже 70 років, але корін-
ні рахняни не змогли забути про ті лихоліття і продовжують розповідати та перека-
зувати з уст в уста вже третьому поколінню про події, свідками яких були їх рідні, 
близькі, односельці. Дехто не дочекався реабілітації своїх родичів, а комусь пощас-
тило за життя дізнатись, що їх батько, брат, син, чоловік ні в чому не був винен і ні-
якого злочину не скоїв.

Тридцяті роки минулого ХХ століття для багатьох жителів села Рахни-Лісові 
були ознаменовані суцільними репресіями з боку радянської влади. Їх початок літ-
ні жителі села пов’язують із насильницькою колективізацєю та розкуркуленням. 
Другим періодом репресій називають страшний голодомор 1932–1933 рр. Про 1937–
1938 рр. розповідають як про часи, коли «забирали вночі, невинних, і ніколи вже 
люди не повернулись»1.

У нащадків великої та дружної родини Римарів залишилась світлина 1932 р. На 
ній майже два десятки сільських трударів — дорослих і дітей, які в подальшому за-
знали страшних поневірянь, переслідувань. Сьогодні про ті часи розповідає чи не 
останній свідок в Рахнах-Лісових Тодощак (дівоче прізвище Римар) Марія Степанів-
на: «Батька Римара Степана Самсоновича забрали у 1933 р., коли мені було 11 років. 
Мати — Мотря Іванівна (дівоче прізвище Шипіцька) з двома дітьми ночували по 
родичах, бо в нашій хаті зробили сільську раду. Хату рідного дядька Федора Рима-
ра забрали під колгоспу контору, сім’ю вигнали, а самого відправили на заслання 
до Казахстану»2. Хату ще одного родича — Римара Михайла Дорофійовича облад-
нали під поліклініку. Усі три будинки знаходились у центрі села Рахни-Лісові, не-
подалік приміщення сучасного будинку культури. На початку незалежності Укра-
їни родина дізналась, що Римар С.С. був засланий в Архангельську область Росії 
і там помер3.

У другій половині 1937 р. почались у селі арешти. Репресій зазнавали і корін-
ні рахняни, і вихідці з інших районів Вінниччини. Так, уродженець села Мовчани 
Жмеринського району Барановський Франц Іванович, 1898 р.н., поляк, який про-
живав у Рахнах-Лісових і працював рахівником, був звинувачений за ст. 54-10 КК 
УРСР в антирадянській агітації, спрямованій на підрив і дискредитацію існуючого 
ладу. За постановою судової трійки УНКВС у Вінницькій області 9 вересня 1937 р. 
його було засуджено на 10 років ув’язнення у виправно-трудових таборах. Реабілі-
тований 16 лютого 1990 р.4

Лиманського Тихона Даниловича, 1898 р.н., українця, батька трьох синів (най-
меншому на той час було 10 місяців) заарештували 13 листопада 1937 р., а вже че-
рез 13 днів покарано на 10 р. ВТТ. Допитували Лиманського Т.Д. у Жмеринці, адже 
він працював стрілочником на станції Рахни. Однією з «провин» було його зізнання 
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у тому, що його тестем був Чорногуз Леонтій, який воював проти радянської влади 
у 1920 р. Тихін також не заперечував своєї участі в армії УНР у 1920 р. Лиманський 
Тихін не повернувся після арешту в рідне село. Його дружина Тетяна тричі подава-
ла заяву, щоб дізнатись про долю свого чоловіка. У довідці на її ім’я від 30 грудня 
1959 р. сказано про припинення справи у зв’язку з відсутністю складу злочину та ре-
абілітацію Лиманського Т.Д.5

Уродженця села Рахнів-Лісових Бартка Стаха (Євстафія) Павловича, 1895 р.н., 
батька чотирьох дітей (14, 13, 12 і 2 років), поляка, комбайнера, заарештували 28 лис-
топада 1937 р. Допити відбувались у Брацлавській в’язниці. Його звинуватили та-
кож за статею 54-10 КК УРСР. За короткий період (від арешту 28.11.1937 р. до вине-
сення вироку про розстріл 18.12.1937) не минуло й місяця. Бартку Стаху інкриміну-
вали систематичну контрреволюційну роботу, спрямовану на підрив заходів пар-
тії і радянської влади та шпигунську діяльність на користь Польщі. А ще пригада-
ли службу в армії УНР та участь в антиколгоспних виступах у 1930 р. До колгоспу 
Бартко Є.П. вступив лише у 1935 р. На час арешту мав 0,61 га землі і хату на сім’ю 
з шести осіб. Під час допиту Бартко не визнав себе винним у контрреволюційній 
діяльності, спрямованій проти існуючого ладу. За три місяці до арешту Бартко Є.П. 
отримав паспорт, у якому було зазначено, що він українець. На допиті Євстафій 
спростував цей запис, що це є невірним.

За рішенням Наркома внутрішніх справ і Прокурурора СРСР Бартко Євстафій 
Павлович був розстріляний 9 січня 1938 р. Його старша дочка через багато років на-
важилась звернутись із проханням про перегляд справи батька. Бартко Ніна Ста-
хівна отримала довідку від 27 листопада 1989 р. про реабілітацію свого батька по-
смертно, через 51 рік після його страти6.

У червні 1928 р. в Рахнах-Лісових відбулось весілля Кузи Йосипа Павловича та 
Василик Марії Кирилівни. Наречена була рідною сестрою Свистун (дівоче прізвище 
Василик) Параски Кирилівни. А наречений проживав у Рахнах лише декілька років, 
бо залишився в цих краях після війни з поляками у 1920 р. Спочатку він наймитував 
у сусідньому селі, а потім перейшов жити і працювати у Рахни-Лісові. Тут позна-
йомився з Марією. Молоде подружжя проживало деякий час у селі. Згодом чоловік 
поїхав до Харкова — тогочасної столиці радянської України. Незабаром, після наро-
дження доньки, Марія поїхала до чоловіка. Йосип (Юзик) працював у міліції вулич-
ним регулювальником, а Марія офіціанткою в їдальні. Рідні сестри (Параска і Ма-
рія) підтримували між собою зв’язок: зустрічались, коли Марія приїздила із сім’єю 
з Харкова у рідне село, листувались. Щоправда, листи у Харків писав чоловік Парас-
ки Михайло Свистун, бо дружина його була неписьменною.

Ймовірно, що в другій половині 1937 р. Куза Й.П. був заарештований. У Держав-
ному архіві Вінницької області є коротка довідка з Харківської області, яка містить-
ся в справі репресованого Свистуна М.М. З неї можна дізнатися про його долю і його 
відповіді на запитання щодо родичів, які проживали в Рахнах-Лісових, рахнян: «По-
становлением Тройки УНКВД по Харьковской области от 14 января 1938 г., подверг-
нут высшей мере наказания Куза Иосиф Павлович, 1900 г.р., уроженец хут. Станис-
лавчик, ныне Волынской области, укр., гражданин СССР, б/п, грамотн., до арес та 
работал в органах милиции Харькова.
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Куза факт вербовки и контрреволюционной организации граждан села Рахны… 
Байдака Ивана, Бартко Стаха и Мазура Федора, а также Свистуна не подтвердил… 
Он показал, что Свистун М.М. является его родственником по жене, что он, Куза, об 
антисоветской деятельности со стороны Свистуна ничего не знает»7.

Після арешту чоловіка, так і не отримавши ніяких звісток від нього, у 1941 р. 
(перед війною) Куза Марія Кирилівна повернулась у рідне село з маленькою донь-
кою Надією.

Через 6 місяців після розстрілу Кузи Й.П. у Харкові до Свистуна Михайла Мат-
війовича у Рахнах-Лісових прийшли з арештом. Це сталось 12 липня 1938 р. На той 
час його сім’я складалась із п’яти осіб, з яких було троє дітей — син Андрій, доч-
ка Надія та син Микола. Свистуна М.М. звинувачували в тому, що він був агентом 
польської розвідки, за завданням якої проводив шпигунську діяльність8. Головною 
провиною був його «зв’язок» із Кузою Йосипом Павловичем, поляком, який його «за-
вербував». Коли заарештували Михайла, забрали і ув’язнили у Брацлаві, то Парас-
ка пішки дісталась туди, до крові збивши ноги, і отримала побачення з чоловіком9.

У справі звинуваченого зазначено, що у 1935 р. Свистун М.М. вийшов із колгос-
пу та почав працювати столяром, також згадана служба в армії УНР у 1919 р. Під час 
допитів під тиском слідчого Свистун Михайло змушений був визнати себе винним. 
Постановою Трійки УНКВС у Вінницькій області за № 19 від 6 вересня 1938 р. йому 
була визначена вища міра покарання — розстріл. Останні дні свого життя Михайло 
Свистун провів у Вінницькій в’язниці. 26 вересня 1938 р. був розстріляний. 

Арешт чоловіка став трагедією не лише для нього. Його рідні та близькі потра-
пили до категорії людей, яких в офіційних документах називали «члени сім’ї ворога 
народу». Вони зазнали поневірянь, горя, докладали багато зусиль, щоб здобути осві-
ту. Родини Свистуна, Бартка і Пашкова планували вислати з Рахнів-Лісових на Дон-
бас, але невідомо, хто заступився за жінок і дітей, і вони залишились у рідному селі. 

Сім’я Свистуна продовжувала зазнавати втрат. Старший син Андрій загинув 
у бою на території Східної Німеччини 19 квітня 1945 р., коли йому було лише 19 ро-
ків. Трагічно загинула і донька Надія (1932 р.н.) одразу після закінчення війни. Над 
найменшим сином Миколою — «сином ворога народу» знущались, коли він був 
школярем. У голодний 1947 р. учням давали їсти в школі якусь баланду в алюмі-
нієвих мисочках, але перед цим «синам ворогів народу» наказували вийти з класу. 
У 1953 р. Микола Свистун не пройшов за конкурсом до медичного інституту, хоча 
успішно склав іспити у Вінниці. Довелось йому чотири роки попрацювати в район-
ній газеті, закінчити курси журналістів у Києві. Лише у 1957 р. Микола став студен-
том Вінницького медичного інституту. За рік до цього, у вересні 1956 р. його мати 
Параска Кирилівна подала заяву, в якій було прохання «… сообщить судьбу моего 
мужа Свистуна Михаила Матвеевича»10. Майже через 2 роки після багатьох переві-
рок у різних установах на її ім’я надійшла довідка від 1 липня 1958 р. про реабіліта-
цію Свистуна М.М. посмертно.

Від рідних розстріляних приховували правду про вбивство їх родичів, батьків 
у катівнях НКВС, повідомляючи, що вони ув’язненні на 10 р. без права листування. 
Правда стала відомою під час німецької окупації у травні-липні 1943 р., коли місце-
ва влада на підставі заяв випадкових свідків організувала розкопування місць, де 
знаходилися тіла розстріляних. У 66 могилах було чимало мешканців сіл Шарго-
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родського району. Із 675 ідентифікованих осіб 94 виявились мешканцями Шарго-
родського району, які стали жертвами політичних репресій. У книзі П. Купчиши-
на та А. Мичака «Шаргородщина: сторінки історії» подано їхній поіменний список. 
Автори зазначають, що жителі понад 30 населених пунктів району не змогли прибу-
ти до Вінниці на впізнання свої родичів і серед них із Рахнів-Лісових11.

Та були й інші причини, через які не встановлено імена жертв. Лише незадов-
го до смерті Параска Свистун розповіла своїй невістці Галині Свистун про трагіч-
ні події із свого життя, про які мовчала багато років. Зі слів Г. Свистун: «У 1943 р. 
до неї прийшла дружина репресованого Бартка — Марцеля разом із рахнянкою, 
яка жила в с. Сокілець Немирівського району. Вона розповіла жінкам, що німці до-
зволили подивитись розкопані могили, де були розстріляні репресовані, і тим, хто 
прийшов і впізнав своїх рідних, дозволяли забрати додому, щоб поховати. Обидві 
жінки наступного дня вирушили раненько на Вінницю. Йшли навпрошки, через 
Красне, Тиврів. Прийшли у Вінницю і побачили відкриті «кагати з трупами», які 
були присипані чимось білим. Парасці здалось, що присипані білою глиною… Па-
раска Свистун впізнала свого чоловіка Михайла по чорній сатиновій сорочці: по ви-
шивці на стоячому комірці і на маніжці, бо вона йому сама вишивала… Не призна-
лась нікому… Повернулась додому. Не забрала Параска свого чоловіка…»12.

Ми можемо тільки здогадуватись про причини: не було чим привезти, не було 
як везти, можливо щось інше, що змусило її прийняти таке непросте для дружини 
і матері трьох дітей рішення. Принагідно, варто зазначити, що завдяки цьому вона 
уникла нових переслідувань після повернення радянської влади.

Одним із звинувачень, яке було висунуте багатьом репресованим рахнянам — 
це служба в армії УНР. Один із жителів села, 1899 р.н., стверджував, що в Рахни 
прибув підрозділ армії УНР і зі своїм штабом розташувався у колишньому маєтку 
поміщика Балашова. Було оголошено мобілізацію. Всього з села було мобілізовано 
біля 100 осіб різного віку13. Багато рахнян йшли боротись проти радянської влади, 
за свою свободу і краще життя добровільно: і в період гетьманату Скоропадського, 
і в 1919 р., і під час антиколгоспних виступів. Про ці події у їх житті в хронологічній 
послідовності свідчили довідки-характеристики, видані на них Рахнянською сіль-
ською радою. Для багатьох із них згодом це ставало підставою для арешту. Під тис-
ком слідчих, через катування на допитах дехто з них визнавав себе «винним». Ен-
кавеесівці фабрикували справи за кілька діб і відправляли засуджених рахнян пере-
важно до Брацлавської чи Вінницької в’язниць, а тих, хто працював на залізничній 
станції Рахни — відвозили у Жмеринку. Під час додаткової перевірки справи Ли-
манського Т.Д. у 1959 р. свідки повідомили, що у 1937 р. їх не викликали на допити 
та їм нічого не відомо про антирадянську діяльність їх односельця14.

Багато рахнян боролись за свої чесні імена, за майбутнє своїх дітей, за свої 
сім’ї. Так, Кущій М.Д., якого необґрунтовано заарештували 1 грудня 1937 р., у груд-
ні 1940 р. написав скаргу про перегляд його справи. Однак, рішення судової трійки 
УНКВС було залишене в силі. Відбувши 8 років ВТТ та заслання у Нижньому Тагі-
лі Свердловської області Росії, Михайло Кущій 11 квітня 1961 р. звертається із зая-
вою: «… Прошу расследовать обстоятельства, при которых я был незаконно осуж-
ден 8 лет и реабилитировать меня за отсутствием состава преступления». 14 липня 
1961 р. він нарешті отримав довідку про реабілітацію15.
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Савчишин Григорій Герасимович, 1904 р.н., уродженець с. Рахни-Лісові, ваго-
вий касир станції Рахни, був заарештований 1 листопада 1937 р. Його, батька чоти-
рьох дітей (син Павло — 13 років, дочка Ганна — 11 років, дочка Катерина — 7 років, 
син Борис — 2 місяці), одного з наймолодших засуджених, звинувачували в участі 
у банді Чорногуза, одруженні на дочці куркуля, в антирадянських настроях. За по-
становою трійки УНКВС отримав 10 р. ВТТ, але він домігся перегляду своєї справи. 
Необґрунтованість звинувачень Савчишина Григорія була доведена ще 10 березня 
1940 р.: «… Осужденного из-под стражи освободить со снятием судимости». Однак, 
цього не було зроблено і Савчишин продовжував знаходитись в ув’язненні. Додому 
він не повернувся. У скарзі дружини Савчишиної Явдохи Логинівни на ім’я Гене-
рального Прокурора СРСР від 20 січня 1957 р. читаємо: «Прошу Вас, не откажите 
моей просьбе, где находится мой муж… есть ли…». Довідка про реабілітацію чоло-
віка була надіслана Савчишиній Я.Л. у Рахни-Лісові 6 липня 1957 р.16

Внаслідок жорстоких репресій у 30-х роках ХХ століття в Рахнах-Лісових стали 
жертвами багато людей — селян, робітників, службовців. Трагічні події назавжди 
закарбувалися в народній пам’яті. Мученицька доля земляків, несправедливо вби-
тих, спонукає нас повернути їм їхні добрі імена та є суворим уроком майбутнім 
поколінням щодо необхідності протидії злочинній комуністичній ідеї та захисту 
незалежності України.

Примітки:
1 Запис автора 1 травня 2000 р. від Піруса Петра Андрійовича, 1931 р.н., жителя села Рахни-Лісові 

Шаргородського району Вінницької області.
2 Запис автора 4 березня 2011 р. від Тодощак (дівоче прізвище Римар) Марії Степанівни, 1922 р.н., 

жительки села Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області.
3 Запис автора 4 березня 2011 р. від Войтенко (дівоче прізвище Тодощак) Євгенії Прокопівни, 

1954 р.н., жительки села Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області.
4 Вінницький мартиролог. Книга пам’яті жертв політичних репресій на Вінниччині (20–50-ті рр. 

ХХ ст.). — Т. 1. — Вінниця: Велес, 2001. — С. 64.
5 Державний архів Вінницької області (далі — ДАВО). — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 9967. — 

Арк. 16, 63.
6 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 22916. — Арк. 6, 8, 25. 
7 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 7754. — Арк. 59.
8 Там само, арк. 8.
9 Запис автора 17 січня 2005 р. від Свистуна Миколи Михайловича, 1933 р.н., жителя села Рахни-

Лісові Шаргородського району Вінницької області.
10 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4 — Спр. 7754. — Арк. 26.
11 Купчишин М., Мичак А. Шаргородщина: сторінки історії. — Київ, 2002. — С. 137–139.
12 Запис автора 6 червня 2011 р. від Свистун (дівоче прізвище Черевата) Галини Станіславівни, 

1938 р.н., уродженки села Юліямпіль Шаргородського району Вінницької області, жительки м. Хміль-
ник Вінницької області. 

13 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 7754. — Арк. 48, 63.
14 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 22916. — Арк. 6, 26.
15 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 11467. — Арк. 41, 55.
16 ДАВО. — Ф. Р-6023. — Оп. 4. — Спр. 449. — Арк. 48, 55.
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Валерій Рекрут

«ПРАВОСУДДЯ» ПО-РАДЯНСЬКИ: ДОЛЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ Л. С. ТВЕРДОХЛЄБОВА

Твердохлєбов Леонід Степанович, 1896 р.н., народився у смт Брацлав Не-
мирівського р-ну, прож. м. Вінниця, росіянин, із службовців, освіта незакінче-
на вища, голова облспоживспілки, одруж. Арешт. 12.11.1945 р. Звинувачений за 
ст. 54-3 КК УРСР. За вироком Вінницького обл су ду від 15.03.1946 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабілітований 04.05.1992 р. Вінницькою обласною прокуратурою.

Висвітлення боротьби українського народу проти нацистської окупації не втра-
чає своєї актуальності. На жаль, ще донині не поставлені всі крапки над «і» та про-
довжуються запеклі дискусії щодо визнання вагомого внеску українського наро-
ду у перемогу над гітлерівськими загарбниками. Люди і певні кола з пострадян-
ським мисленням намагаються кваліфікувати поведінку частини українців під час 
окупації як пособництво і прислужництво нацистському режиму. Стратеги «рус-
кого міра», ігноруючи втрати десятків мільйонів українців, білорусів і представни-
ків інших національностей, здійснюють спроби «приватизувати» перемогу над фа-
шистською Німеччиною і трактують її як подвиг виключно титульного народу Ро-
сійської Федерації. Новоявлені ревізіоністи, возвеличуючи заслуги тогочасних вій-
ськових і партійно-радянських діячів, чомусь жодного слова не промовляють про 
те, що внаслідок ганебного відступу «непереможної армії», про найцінніший скарб 
держави — її громадян, ніхто не потурбувався. Як наслідок, з України, де напередод-
ні війни мешкало 41 млн. громадян, було евакуйовано лише 3,5 млн. осіб (партійних 
і радянських діячів, робітників переважно зі східних областей), що складало близь-
ко 8,5 % від загальної кількості населення1. Крім того, російські історики ігнору-
ють думки авторитетних вчених, що у 1941–1944 рр. «колаборація лише збільшила 
шанси на виживання»2, а колабораціонізм «виник не як прояв нацистської ідео логії, 
…а як засіб самозбереження і результат адаптації населення до екзистенційних, екс-
тремальних умов війни та окупації»3. 

Слід зазначити, що поява у перші місяці війни величезної кількості полонених 
та окупація значних просторів СРСР із декількома десятками мільйонів населен-
ня, викликали неабияку стурбованість Сталіна та його оточення. На переконання 
«батька всіх народів», зазначені вище радянські громадяни під тиском або завдя-
ки агітації завойовників могли спрямувати свої фізичні та інтелектуальні ресурси 
проти рідної країни. Тому з метою запобігання пособництва сталінський режим за-
провадив проти так званих колаборантів жорстокі репресії, фактично, переклавши 
вину за поразки і власну недолугість на постраждалих громадян. Тут варто зверну-
ти увагу на бездарність тих, хто займався проблемами евакуації й забезпечував ор-
ганізований відхід мирного населення разом з відступаючими військами. Характер-
ним прикладом може стати ситуація у Вінниці, де комітет з питань евакуації, ор-
ганізований лише 3 липня, проіснував тиждень і, створивши хаос та безлад, зник 
з міста. Водночас, через Вінницю у напрямку Житомира, Києва та інших територій 
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північно-східної України протягом червня-липня пройшли тисячі порожніх машин, 
на яких можна було вивезти більшість вінничан4. Однак у жодного керівника і вій-
ськового начальника не вистачило волі організувати цю роботу не тільки у Він ниці, 
а й в інших містах і містечках Поділля.

Зрозуміло, що жорстокість запроваджених репресій спрямовувалася на заляку-
вання мільйонів полонених та окупованого населення, а також розраховувалася на 
упередження дезертирства серед бійців діючої армії. Покарання здійснювалося на 
основі вироків військових трибуналів, Особливої наради при НКВС СРСР та, зго-
дом, за рішенням військово-польових судів при бойових дивізіях Червоної армії. Ці 
надзвичайні органи мали виняткову юрисдикцію: їх вироки (розстріл, повішання) 
не підлягали оскарженню і виконувалися негайно5. 

Водночас, українська інтелігенція і частина звичайних громадян по-різному 
ставилися до ухвалених законодавчих актів щодо переслідування колаборантів. 
Так, кінорежисер О. Довженко у щоденнику з цього приводу писав: «Вони будуть 
карать ні в чім не повинний народ за те, що не вміли командувати і тікали з орде-
нами під хвостами у кобил… Карають фактом оддачі народу в лапи німців і кара-
тимуть за те, що народ просто був під німцями і мусить якось жити, а не повісився 
увесь чи не був розстріляний німцями»6.

Разом з тим, у переважної більшості громадян, що вимушено перебували на 
окупованих територіях і співпрацювали з нацистським режимом, не було шансів 
уникнути так званих «фільтраційних» заходів. Зокрема, після визволення, всі без 
винятку дорослі мешканці, в тому числі члени ВКП(б) і комсомольці, які перебува-
ли в зоні окупації, мали засвідчити вірність вождю і партії та довести свою непри-
четність до співпраці із загарбниками. На жаль, не всім вдалося переконати органи 
«Смершу» та НКВС, що співробітництво було вимушеною мірою або здійснювала-
ся під примусом. Ще важче було подати беззаперечні докази про участь у русі опору 
або довести сприяння у проведенні інших форм боротьби проти загарбників. 

Принагідно зазначимо, що за радянськими законами, такі дії, як допомога оку-
пантам у здійсненні їх економічних заходів, зокрема у відбудові промислових під-
приємств, транспорту, збиранні продовольства і фуражу та речей для потреб ні-
мецької армії, кваліфікувалися не інакше, як «співпраця з ворогом» і каралися за 
статтями Кримінального Кодексу УРСР 54-1 «а», 54-3, що передбачали вищий сту-
пінь покарання (розстріл) або 10 років концтаборів, конфіскацію особистого майна 
і обмеження виборчих прав7. 

Для виявлення колаборантів органи НКВС ще на початку війни залишили на 
окупованих територіях розгалужену мережу агентів із числа партизан і законспі-
рованих підпільників, які були зобов’язані збирати детальну інформацію про всіх, 
хто служив в органах місцевої влади та активно співпрацював з окупантами. Ці дані 
надходили до спецпідрозділів наступаючої Червоної Армії, які при звільненні тери-
торії здійснювали так звану «зачистку», тобто проводили арешти поліцаїв, старост, 
службовців управ та різних посібників з числа керівництва діючих на той час уста-
нов і організацій. 

Як правило, серед затриманих опинилася значна кількість працівників спо-
живчої кооперації, які за власною волею не забажали евакуюватися разом з на-
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цистами. Разом з тим, для тих, хто встиг покинути Україну і перебрався до Захід-
ної Європи, переслідування радянської влади не закінчилися. Зокрема, не уник-
нув «правосуддя» по-радянськи керівник обласної спілки споживчих товариств 
(ОСС) Л. Твердохлєбов. Його депортували з Австрії, де він разом з дружиною пе-
ребував у збірно-пересильному пункті8. Внаслідок фільтраційної операції подруж-
жя розділили — дружину (Радаєву Олену Володимирівну) відправили до Кам’янця-
Подільського, а Л. Твердохлєбова до Вінниці, де 12 листопада 1945 р. заарештува-
ли9. Принагідно зазначимо, що Леонід Степанович Твердохлєбов народився у Брац-
лаві (нині смт. Немирівського району). У 1916 р. закінчив Вінницьке реальне учи-
лище, згодом два роки навчався в Київському політехнічному інституті. Трудову 
діяльність розпочав під час більшовицької окупації Поділля у травні 1919 р., пра-
цював службовцем губернського лісового управління. Працю у цій установі пере-
рвав у 1923 р., перейшовши до губернського статистичного бюро. Згодом, протягом 
1923–1941 рр. працював в різних установах Вінниці на посадах статистика, планови-
ка, економіста і т.п. Напередодні війни очолював плановий відділ Вінницької між-
обласної контори «Сільенерго»10.

Після окупації Вінниці Твердохлєбов зареєструвався як колишній службовець 
і був негайно працевлаштований: став керівником групи фахівців обласної управи, 
які опікувалися питаннями обліку та відновлення діяльності торгово-промислових 
підприємств і установ. Однак, у жовтні 1941 р., після відмови попереднього очільни-
ка від посади голови оргбюро обласної споживчої спілки, керівництво управи в ка-
тегоричній формі запропонувало Л. Твердохлєбову очолити її правління. Очевидно, 
було враховане те, що він в різні роки обіймав посади старшого плановика Вінниць-
кого обласного управління торгівлі, плановика-економіста Облцук росекції, завіду-
вача планового відділу обласної контори «Союззаготкож» та начальника планово-
економічного сектору Вінницької контори «Союзутиль». Тому, вважалося, він мав 
достатній досвід для проведення організаційно-кооперативної роботи на теренах ні-
мецької зони окупації Вінниччини11. При тому його безпосередній начальник С. Тим-
чик попередив, що в разі відмови розцінить це як саботаж і передасть інформацію до 
фельдкомендатури12. Тому Л. Твердохлєбов проти власної волі був змушений очоли-
ти правління облспоживспілки і обіймав цю посаду протягом 1941–1944 рр. 

Зазначимо, що Л. Твердохлєбову вдалося провести відповідні заходи щодо від-
новлення діяльності споживчих товариств та їх спілок, відкрити в кожному селі ко-
оперативні крамниці та налагодити роботу заготівельно-переробних підприємств. 
Загалом, на території окупованої Вінниччини протягом липня 1941 — березня 
1944 рр. діяло 25 райспоживспілок, близько 600 споживчих товариств, де працюва-
ло понад 8 тис. осіб. Спілчани накопичили майже 50 млн. окупаційних марок влас-
них обігових коштів, отримували відповідну зарплату та забезпечувалися продо-
вольчими пайками13. Водночас, кооперативні установи відчутно впливали на забез-
печення мешканців Вінниччини товарами першої необхідності, яких лише в 1942 р. 
реалізували на 52 млн. крб.14 

Тут варто звернути увагу на контингент мешканців, які користувався послуга-
ми кооперативних установ. Так, за інформацією очевидців, у Вінниці залишилися 
близько 50 тис. громадян, «переважно жінки з дітьми, батьки яких служили в Чер-
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воній Армії, дідусі і бабусі, хворі та поранені, що повернулися із невдалої евакуації, 
а також фахівці, залишені радянською владою… і єврейська біднота»15. 

Інший очевидець стверджував, що багато людей «останнє з хати виносили на 
базар, щоб якось прожити, бо заробітків у місті не було, а їхати до Німеччини на не-
вільничу працю не було в людей охоти»16. Тому не викликає сумніву, що діяльність 
кооперативних установ приносила помітну користь частині обездоленого населен-
ня і нічого спільного із зміцненням економічного потенціалу Німеччини не мала.

Однак, слідство не звернуло уваги на викладені вище аргументи на користь спо-
живчої кооперації у царині виконання гуманітарної місії щодо забезпечення жит-
тєдіяльності населення, а висунуло проти Л. Твердохлєбова звинувачення в анти-
державній діяльності. Йому інкримінували, що, як керівник обласної установи, він 
тісно співпрацював з німецькою владою, організовував роботу розгалуженої мере-
жі кооперативних установ для заготівлі продуктів харчування, які постачалися для 
потреб окупаційного режиму і німецької армії. Крім того, голова правління начебто 
займався антирадянською агітацією та склав список із 15 осіб для відправки на ро-
боту до Німеччини17. Зазначені злочини за тогочасним Кримінальним кодексом ква-
ліфікувалися як зносини з іноземною державою з ворожою метою, що передбачало 
розстріл або оголошення ворогом народу з конфіскацією майна й обмеженням ви-
борчих прав.

Можна припустити, що від розстрілу Л. Твердохлєбова врятувало декілька не-
заперечних фактів, які свідчили про його порядну поведінку як громадянина і не-
причетність до знущань і нацистських каральних операцій. Зокрема, слідчим було 
відомо, що протягом певного часу в його квартирі переховувалася єврейська роди-
на18. Дійсно, в березні 1942 р. у Вінниці під час розстрілів євреїв декілька днів пе-
реховувалися у підвалі його будинку С. Перельмутер з донькою Д. Форм та її деся-
тилітнім сином Яковом. Про це у 1943 р. стало відомо начальнику поліції Мефодов-
ському і послужило приводом для декількох допитів Л. Твердохлєбова. Однак, до-
свідчений керівник, категорично відмовляючись від будь-яких свідчень щодо вису-
нутих звинувачень, вдався до найбільш ефективного засобу у боротьбі із поліцая-
ми — передав йому декілька літрів горілки, що стало переконливим «доказом» не-
причетності до переховування євреїв19.

На нашу думку, на радянських слідчих вплинуло й те, що голова правління 
знав, але не виказав прізвища кооператорів-комуністів і комсомольців, які працю-
вали в системі обласної спілки і підтримували зв’язок із підпіллям. Дійсно, Л. Твер-
дохлєбову було відомо, що працівник міжрайонної бази спілки Іванов був кандида-
том в члени ВКП(б) і разом з директором цього підприємства М. Благовським брав 
участь у русі опору. Також він знав, що завідувач крамницею Л. Марценюк разом 
з членом правління Г. Данилевським і секретарем виробничого відділу Закопайло 
входили до складу підпільної організації і боролися з окупаційним режимом. Подіб-
на інформація була щодо директора заготівельної контори Вінницького району ко-
муніста Клюдановського та декількох працівників-косомольців20. 

Без сумніву, позитивну роль відіграло й те, що із числа осіб, визначених на від-
правку до Німеччини, жодна людина туди не потрапила (прибулим на вокзал 4-м 
працівникам спілки вдалося втекти з платформи)21. 
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До того ж, свідки К. Слюсаренко, В. Четверик та ще декілька працівників спіл-
ки не підтвердили участь Л. Твердохлєбова в антирадянській агітації, що позбавля-
ло слідство вагомих аргументів для застосування найжорсткіших репресій22.

Однак, ні вищеперераховані позитивні факти у характеристиці підсудного, ні 
стан його здоров’я (за висновком лікаря управління НКВС, він хворів відкритою 
формою туберкульозу, мав порок серця і тому фізичною працею займатися не міг), 
не вплинули на рішення суду. На закритому засіданні 15 березня 1946 р. суд виніс 
ухвалу, згідно якої Л. Твердохлєбова засудили до 10 років ув’язнення з відбуттям 
покарання у віддалених місцях Радянського Союзу.

Термін ув’язнення він не відбув, помер у 1951 р.23

Таким чином, аналізуючи архівні документи та опубліковані матеріали щодо 
співпраці Л.С. Твердохлєбова з нацистським окупаційним режимом, можна зро-
бити такі висновки: 1) поширення економічного колабораціонізму було виклика-
не об’єктивними чинниками і мало виключно гуманітарний характер; 2) покинута 
напризволяще значна кількість населення змушена була власноруч облаштовувати 
життя і самотужки вирішувати нагальні проблеми щодо харчування та забезпечен-
ня товарами повсякденного вжитку; 3) вирішальним чинником для утворення спо-
живчих кооперативів стала економічна політика керівництва Німеччини, яка обу-
мовлювалася ідеологією нацистів щодо улаштування життєдіяльності українського 
населення. Командування гітлерівської Німеччини вимагало, щоб на місцях не при-
звичаювали так званих «тубільців» до належних норм споживання й дотримували-
ся «найбільшої економії …щодо видачі товарів населенню»24. Завдання нацистів по-
лягало «у висмоктуванні з України всіх товарів, які лише можна захопити без огля-
ду на почуття і власність українців»25. Природно, що в складних економічних умо-
вах боротьба за збереження життя стала першочерговим завданням поневоленого 
населення. Тому за таких обставин виникнення об’єднань споживачів стало законо-
мірним явищем і переслідувало самозахист, принаймні, щоб уціліти фізично.

На завершення зазначимо, що протягом існування політичного режиму КПРС 
«правосуддя» по-радянськи не визнавало засад світового права і трактувало загаль-
новизнані норми на свій розсуд. Як правило, в Радянському Союзі правова база бу-
дувалася в контексті підтримки непорушності принципів тоталітарної влади. Зро-
зуміло, що умови Гаазької конвенції 1907 р не могли сприйматися радянською судо-
вою системою, адже вони ставили під сумнів непереможність Радянської Армії та 
геніальність її вождів. До речі, норми конвенції трактували, що у випадку, коли ар-
мія, яка повинна захистити громадян, відступила, останні не зобов’язані відповіда-
ти за виконання своїх громадянських обов’язків (без скоєння злочинів). Також не по-
винні вони нести покарання за примусову співпрацю з окупантами. Загалом, в циві-
лізованому світі такі дії не називаються злочином. 

Однак, для 320 тис. громадян УРСР, арештованих за співпрацю з німцями, за-
хист прав не гарантувався 26. Всі отримали різні терміни покарання й довгі роки но-
сили тавро «пособників ворогу» і «зрадників батьківщини». 

З таким жупелом проживали у Вінниці близькі родичі Л. Твердохлєбова. Лише 
у 1992 р. прокурор Вінницької області визнав, що «даних про пособництво окупан-
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там, участі в каральній діяльності та знущаннях над громадянами в справі немає». 
У травні цього ж року згідно закону УРСР «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні» Леонід Степанович Твердохлєбов був реабілітований27. 
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Анатолій Сварчевський (о. Пантелеймон)

БОГУ МОЛИВСЯ!

Шумлянський Андрій Єрмолайович, 1883 р.н., народився у с. Яришів Моги-
лів-По дільського р-ну, росіянин, із ремісників, священик, неодружений. Арешт. 
11.09.1922 р. Звинувачений за «участь у контрреволюційній діяльності». За по-
становою Могилів-Подільської повітової надзвичайної комісії від 21.09.1922 р. 
звільнений з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Реабілітований 
11.06.2008 р. Він ницькою обласною прокуратурою. 

До утрені забив з дзвіниці Великий дзвін.
Чернець мій встав,
Надів клобук, взяв патерицю,
Перехрестився, чотки взяв…
І за Україну молитись 
Старий чернець пошкандибав.

(Т. Г. Шевченко. Чернець, 1847 р.)

У нашій багатовіковій історії є безліч славетних героїв, імена яких відомі й поза 
межами України. Але що ми знаємо про тих, які день і ніч молилися й моляться за 
спасіння наших душ. Про тих святих, які, незважаючи на утиски з боку тоталітар-
ного правлячого режиму більшовицької влади, залишалися вірними й непохитни-
ми у вірі в Господа Бога.

Багато на нашій Подільській землі було і святих подвижників.
Одним з них був відомий православному світу отець Агафодор (Андрій Єрмо-

лайович Шумлянський).
Отець Андрій Єрмолайович Шумлянський народився у 1883 р. в містечку Яри-

шеві Могилівського повіту1. Вже з самого дитинства він був, на відміну від своїх од-
нолітків, глибоко віруючим, знав молитви і дотримувався посту.

В їхньому домі часто зупинялись паломники, які прямували до Святої Лядов-
ської обителі, заснованої ще самим преподобним — Антонієм Печерським у 1013 
році. Маленький Андрійко уважно слухав їх розповіді про подорожі до святих 
місць. Батькові було не до вподоби те, що його син більше приділяв значення молит-
ві, ніж господарським справам. Проте син, аби не гнівити батька, встигав поратись 
по господарству і знаходив вільний час для молитви і читання святих книг. Ще зма-
лечку Андрійко навчився класти кам’яні мури та пізнав секрети столярного мистец-
тва, що в подальшому допомогло йому в будівництві храмів.

Наслухавшись розповідей паломників і начитавшись духовних книг, юний 
Андрій загорівся бажанням і собі відвідати святі місця. Коштів на поїздку не було, 
тому почав своїми силами заробляти на дорогу. Андрій робив дитячі іграшки і сам 
їх продавав, але цього було замало, і він почав просити милостиню. 

Зібравши необхідну суму на поїздку, він попросив благословення у батьків 
і з місцевими односельчанами відправився до Єрусалиму. На той час йому було біля 
16–17 років.
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Паломництво до святих місць вселило в юне серце міцну віру в істинного Бога 
Ісуса Христа, який сподобив юнака зберегти істинну віру і отримати великий дар 
провидця.

Так склалось, що майбутній засновник Галайковецького монастиря ще замолоду 
пішов на Святу гору Афон, прийняв чернечий постриг і чернече ім’я Арсеній.

Всі дії та помисли монахів — це життя у Христі, з Христом і заради Христа. 
Водночас з пустельних скель і печер монахи благословляють міста і села, моляться 
за свою Батьківщину, та невидимо служать світові для його спасіння.

Брати любили юного монаха за його працелюбність і сильну віру. Проте доля 
так склалась, що йому довго тут бути не довелось через хворобу ноги. Ігумен скиту 
Філофей, порадив юному монаху повертатись на Батьківщину.

Повернувшись з Афону, отець Арсеній лікувався в Харкові. Там в Свято-По-
кров  ській обителі в 1922 р. він прийняв чернече ім’я Агафодор, а потім — 6 лютого 
був рукопокладений в сан ієромонаха. Повернувшись у своє рідне містечко Яришів, 
отець Агафодор задумав побудувати монастир.

На будівлю монастиря потрібні були кошти, і знову йому доводиться просити 
підтримки у віруючих людей. Але в рідному селі підтримки не надали. Тоді доводи-
лось їздити по селах і збирати милостиню на будівлю храму, люди були різні: одні 
підтримували батюшку, а інші насміхались і проганяли його.

Але все-таки, за Божим промислом, за короткий період часу храм було відкрито. 
Почались богослужіння, люди приходили з далеких сіл, аби отримати благословен-
ня та послухати проповідь. Проте це тривало недовго. З приходом радянської влади 
почались арешти священиків, монахів і віруючих людей. Майже всі подільські мо-
настирі й церкви були пограбовані та почали закриватись.

Нині мало кому відомо про те, що о. Агафодор теж свого часу зазнав політич-
них репресій з боку більшовицької влади. 

Шумлянський Андрій Єрмолайович був арештований 11 вересня 1922 р. — 
якраз у день Усікновення Чесної Глави Іоанна Предтечі у рідному містечку Яришів. 
На той час йому виповнилось 37 років.

Перший допит йому було зроблено 13 вересня 1922 р. На запитання про посаду 
записана відповідь — монах. 

У його справі зберігся найцікавіший документ, котрий власноручно заповнював 
сам о. Агафодор. Саме з його змісту ми тепер можемо уявляти собі, яку віру тоді мав 
о. Агафодор. У «протоколі» його допиту на цілий ряд запитань він відповідав так:

«Род занятий — Богу молюсь, ибо я больной и к труду не способен.
Семейное положение — холост.
Образование: — низшее.
Общее — одноклассное народное училище.
Специальное — Богу молюсь.
Где служил и чем занимался: А) до войны 1914 года — дома Богу молился; Б) до 

февральской революции 1917 года — дома Богу молился; В) до октябрьской рево-
люции 1917 года — дома Богу молился; Г) с октябрьской революции 1917 года и до 
ареста — дома Богу молился».

З тієї ж анкети дізнаємося, що разом з ним у містечку Яришеві на той час ще 
проживала його мати — Шумлянська Єлизавета, якій тоді було 80 років2.
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Вже 20 вересня 1922 року Шумлянський А.Є. був звинувачений у контрреволю-
ційній діяльності, але вже наступного дня — 21 вересня 1922 року йому змінено за-
побіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд3.

У в’язниці батюшка Агафодор просидів недовго. Гниюча рана на нозі не давала 
йому спокою. За медичним висновком отця Агафодора звільнили з тюремного ув’яз-
нення і він повернувся у своє рідне містечко Яришів. 

В офіційному висновку Могилів-Подільської повітової надзвичайної комісії від 
22 жовтня 1922 р. відзначено, що в матеріалах кримінальної справи відсутні докази 
про вчинення Шумлянським А.Є. будь-якого злочину та про необхідність застосуван-
ня до нього запобіжного заходу у вигляді арешту, участь Шумлянського А.Є. в контр-
революційній діяльності не доведено, запобіжний захід щодо нього скасовано. 

Згодом він застав і страшний голод 1933-го, а ще через декілька років і масові 
репресії проти своїх односельчан. Все це негативно відбилося на здоров’ї отця Ага-
фодора. Проте він не падав духом, таємно хрестив дітей та здійснював богослужін-
ня. Як і в попередні рази, на жаль, батюшка не знайшов підтримки у рідному селі. 
Тоді батюшка, подалі від очей, на своїй присадибній ділянці, в яру, викопує для 
себе підземелля — печерний храм, зверху над яким він побудував маленьку келію. 
Щоб влада не здогадалась про його церкву, він копав лише ночами, а землю вино-
сив у мішку та висипав у річку — за 300 метрів від домівки. Ця келія існує і тепер.

Та доля знову принесла нові випробування — почалась війна, яка принесла 
у кожну родину горе та страждання. Батюшка кожного підтримував добрим сло-
вом, а у його підземній церкві не раз переховувались сусіди під час бомбардувань.

Одного разу на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці прийшли люди із 
сіл Бернашівка та Галайківці. Служба в храмі закінчилася пізно, після чого він за-
просив людей до себе переночувати. Ці люди, бачивши, як ставилися до нього пара-
фіяни, попросили отця Агафодора перейти до Бернашівки на службу у старовинну 
козацьку церкву. Не звертаючи уваги на хвору ногу, він з радістю почав ходити туди 
щодня на Богослужіння, а це ж за 12 кілометрів від Яришева!

Згодом отця Агафодора зацікавило сусіднє село Галайківці, посередині якого 
стояла гора під назвою «Монастир». За легендою, там був колись монастир, який 
турки зруйнували, а монахів стратили. Наприкінці 20-х років сюди перебрались 
монашки з Барького монастиря на чолі з ігуменією Софією. О. Агафодор відвідав 
Галайківці. Батюшку заполонило бажання побудувати тут храм та відродити мо-
настир для сестер. Галайковецькі мешканці з радістю підтримали цю пропозицію. 
Взимку 1942 р. було зібрано кошти і матеріали для побудови храму. Храм було від-
крито 18 липня 1944 р. О. Агафодор був призначений настоятелем Галайковецького 
Спасо-Преображенського храму. 

Знову нещастя… Після засушливого літа 1946 р. по всій Україні, крім західних 
областей, в 1947 р. почався страшний голод. Батюшка чим міг, тим і допомагав, хо-
див і роздавав сухарі. 

За спогадами очевидців, о. Агафодор мав благодатну силу виганяти злих духів 
з одержимих, за що він мав велику скорботу. Дізнавшись про це, з райцентру виїха-
ла комісія та бригада міліції. Отцю Агафодору було заборонено вести службу.

Окрім державної влади, на батюшку почався тиск і з боку місцевого духовен-
ства. Місцеві священики із заздрощів збирали підписи, щоб закрити монастир в селі 
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Галайківці. Ганебного і брехливого листа було написано і відіслано навіть пат ріарху, 
в якому говорилось, наче Шумлянський — ієромонах Агафодор — обдурює народ, 
займається чаклунством і через це користується пошаною серед людей, на чому за-
робляє славу і гроші.

У його «Справі», що зберігалася в архівах МДБ, на колишній «Анкеті арешто-
ваного» з’явився новий запис, що датується 19 липня 1948 р4. Про нього знову згада-
ла більшовицька влада, напевно, готували матеріал для нової «кримінальної спра-
ви» на старця. Але ж очевидно — що Промислом Божим у безбожної влади більше 
нічого не вийшло. 

Батюшка, наче передбачаючи цю ситуацію, ще заздалегідь зібрав документи 
та підтвердження, яку суму грошей він надав Котюжанському дитячому будинку, 
скільки ним особисто було передано на госпіталі для фронту, скільки допоміг си-
ротам. Разом з цими документами він поїхав у Москву до патріарха, який уважно 
його вислухав і пообіцяв допомогти з відкриттям монастиря. Але на той час навіть 
пат ріарша влада була безсилою щось вирішувати без дозволу безбожної світської 
влади, яка, зрозумівши своє безсилля перед праведністю старця, вже надалі зали-
шила його у спокої.

Але Галайківський храм, у помсту о. Агафодору, все ж було вкотре пограбова-
но владою і закрито. Будинок, із якого батюшку виселили, продали. Та місцеві жи-
телі добились, щоб будинок викупив сільський голова і передав назад батюшці. Так, 
шляхом немалих поневірянь батюшка все ж залишився у своїй невеличкій келії, де 
став відлюдником.

Смерть батюшки Агафодора настала 29 січня 1962 р. Народу було дуже багато, 
усі ті, хто знав батюшку, хотіли попрощатися з ним. 

Повністю реабілітований о. Агафодор Шумлянський був лише через 86 років — 
11 червня 2008 року Вінницькою обласною прокуратурою:

«ВИСНОВОК у відношенні Шумлянського Андрія Єрмолайовича за матеріала-
ми архівної кримінальної справи № 28354.

(…) Відповідно до вимог ст. 4 Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 
1993 року Про тлумачення Закону України «Про реабілітацію жертв політичних ре-
пресій в Україні» на Шумлянського А.Є., який незаконно утримувався під вартою, 
поширюється дія ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репре-
сій на Україні» від 17 квітня 1991 року.

Вважати реабілітованим Шумлянського Андрія Єрмолайовича, 1883 року на-
родження, який з політичних мотивів піддавався репресії».5

Отож, якщо довелося б передати біографію отця Агафодора буквально у двох 
словах, то вона б звучала його ж словами з отієї горезвісної «Анкети арештовано-
го» — «Богу молився!» 

Примітки:
1 Галузевий державний архів управління Служби безпеки України у Вінницькій області (ГДА 

УСБ України Він. обл.) — Ф. П, спр. 28354., арк. 152.
2 Там само.
3 Там само, арк. 153.
4 Там само, арк. 152.
5 Там само, Висновок у справі Шумлянського А.Є. прокуратури Вінницької області. 
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Отак і ви прочитайте,
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,
Щоб ви розпитали
Мучеників: кого, коли,
За що розпинали!

Тарас Шевченко

Розділ ІV

СТОРІНКИ ЛЮДСЬКИХ ТРАГЕДІЙ
(БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ)
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ОСОБЛИВОСТІ КНИГИ

До книги внесено біографічні довідки на громадян, які були репресовані за «по-
літичними» статтями Кримінального кодексу УРСР або аналогічними статтями ко-
дексів інших республік колишнього СРСР. Серед них є особи, які мешкали в облас-
ті, а також вихідці з інших регіонів України та з-поза її меж, що проживали тут на 
час арешту. Всі громадяни, біографічні довідки яких були внесені до книги — реа-
білітовані або визнані такими, які не підлягають кримінальній відповідальності за 
політичними мотивами.

Термін «реабілітація», тобто визнання особи покараною безпідставно, віднов-
лення її в правах та повернення доброго імені, почав широко вживатися в сере дині 
50-х рр. ХХ ст. У правових документах акт реабілітації визначається як «справа при-
пинена» або «вирок суду відмінено». При цьому, в 20-х — на початку 50-х рр. ХХ ст. 
припинення справи органами юстиції (суд, прокуратура) та спецслужб (НКВС-
МВС, НКДБ-МДБ) здійснювалися або за відсутністю складу злочину із зазначен-
ням «звільнений», «виправданий» або за недоведеністю злочину через брак доказів. 
У такому разі особа залишалася під підозрою нелояльності до влади. У книзі пер-
ший випадок позначено як «справа припинена», другий — «справа припинена, реа-
білітований».

Подано також відомості на уродженців нашої області, репресованих за її межа-
ми і надані нашій видавничій групі офіційними архівними і державними установа-
ми, подібними редакційними групами із держав СНД, на території яких наші зем-
ляки перебували свого часу як насильницьки переселені, виселені й заслані чи від-
бували термін ув’язнення. 

В окремих випадках дані стосуються осіб, які проживали в межах Вінниць-
кої області 30-х років, коли до її складу входили території сучасних Хмельницької, 
окремі райони Житомирської і Кіровоградської та окремі села Київської та Одесь-
кої областей. Також включено довідки на громадян, які були реабілітовані органа-
ми юстиції м. Вінниці, оскільки їх слідчі справи знаходилися у місцевих архівах.

Укладачі намагалися подавати назви міст, сіл, селищ за сучасними назвами та 
адміністративним поділом або державною приналежністю. Такі випадки познача-
ються словом «теп.» — тепер. Збереження географічних назв, вказаних у докумен-
ті, позначається словом «кол.» — колись. При позначенні населених пунктів, розта-
шованих у межах сучасної Вінницької області, назва області не вказується. Це сто-
сується і райцентру Чернівці та відповідного району. Обласний центр Чернівці по-
значається словом «обл.». При заповненні анкет у справах у 20–30-х роках україн-
ські регіони, поза межами тодішнього СРСР, позначалися термінами — «Польща», 
«Австрія», «Австро-Угорщина». При неможливості визначити приналежність на-
селених пунктів за сучасним адміністративним поділом, залишено назви, вміщені 
в документах.

У процесі підготовки виписок із архівних справ іноді допускалися окремі змі-
ни в термінології (рішення, ухвала, вирок тощо), які суттєво не впливали на зміст 
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довідки. Відсутність певних позицій в окремих довідках (дата арешту, реабілітації) 
пояснюється відсутністю цих даних в джерелах.

У біографічних довідках окремі прізвища, імена, по батькові написані через де-
фіс. Цьому є декілька причин: подвійне родинне прізвище; подвійне прізвище, що 
утворилося після одруження; псевдонім (позивний); зміна власного прізвища на 
інше у зв’язку з переховуванням.

Прізвище, ім’я, по батькові написані у дужках тоді, коли у архівній справі напи-
сано нерозбірливо або у різних варіантах. В окремих випадках слідчі перекладали 
українське прізвище російською мовою. У такому разі укладачі звертали увагу на 
власний підпис обвинуваченого.

У справах не завжди вказувалися статті Кримінального кодексу, за якими за-
суджували громадян. Іноді їх заміняли визначення на кшталт: «участь у контрре-
волюційній діяльності», «член сім’ї зрадника батьківщини». В окремих випадках 
такі визначення при опрацюванні архівних справ випускалися. У випадках, коли 
ув’язнений громадянин, перебуваючи у місцях позбавлення волі, репресувався по-
вторно, вказується «вдруге звинувачений».

Терміном «підлягав розстрілу» позначено особи, в справах яких відсутні доку-
менти про страту. Варто відзначити, що абсолютна більшість таких людей були роз-
стріляні. У 1918 — на початку 20-х рр. акт страти не документувався. У справах 
репресованих в інші періоди акти про розстріл, можливо, були втрачені. 

Проте у книзі укладачі зобов’язані надавати інформацію відповідно до змісту 
архівних справ.

Терміном «репатріант» позначено особи, яких вивезли на працю до нацистської 
Німеччини із окупованих нею територій, терміном «військовополонений Фінлян-
дії» — військовослужбовці Збройних сил СРСР, які потрапили у фінський полон під 
час радянсько-фінської війни 1939–1940 рр. Терміном «(sіс)» (так) позначено відо-
мості, що не є помилкою, а відповідають тексту слідчої справи.

У зв’язку з підготовкою біографічних довідок різними працівниками зустріча-
ються терміни «нарсуд» і «райсуд», які є тотожними. Офіційна назва цих установ 
була: «Народний суд» певного, наприклад, Барського району.

Зміст довідок подається за архівними документами. Каральна система колиш-
нього СРСР вбачала в кожному громадянинові ворога народу, якого слід викрити. 
Тому формулювання «без певних занять», «без певних занять і місця проживання» 
у абсолютній більшості випадків відображають факт трудової зайнятості чи місце 
проживання людини навіть не щодо останніх років, місяців, тижнів життя, а безпо-
середньо перед арештом. Майбутніх «ворогів народу» часто під різними приводами 
звільняли з посад, позбавляли робочого місця за вказівкою каральних органів напе-
редодні арешту.

Укладачі прагнули, щоб книга слугувала не лише довідковим виданням, але 
й допомогла у розумінні нашої недавньої історії.

Редакційно-видавнича група 
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ТАБАНЬКОВ АРХИП ЄВМЕНОВИЧ, 1891 р.н., 
кол. с. Дуянівка Гомельської обл., Білорусь, прож. 
м. Гайсин, білорус, із селян, освіта неповна серед-
ня, виконроб військового будівництва. Арешт. 
06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За 
вироком ВТ КВО від 23.03.1938 р. засудж. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 09.04.1957 р.

ТАБАЧКОВСЬКИЙ ГНАТ ЙОСИПОВИЧ, 
1889 р.н., м. Умань Черкаської обл., прож. с. Ял-
тушків Барського р-ну, українець, із робітників, 
малописьменний, начальник дорожньо-тран с порт -
ної контори ст. Бар, одруж., 4 дітей. Арешт. 
31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 
12.12.1959 р.

ТАБАЧНИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН ІВАНОВИЧ, 
1914 р.н., с. Тропове Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. роз-
стріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 17.01.1990 р.

ТАБАЧНИЙ СТЕПАН КАРПОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Садки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
22.01.1990 р.

ТАБАЧНИЙ ЯКІВ ФЕОДОСІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Садки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2 
КК УСРР. За постановою прокурора Мо ги лів-
По діль сь кої дільниці від 14.05.1931 р. справа 
припинена.

ТАБАЧНИК ІЛЛЯ СЕМЕНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Червона Гребля Чечельницького р-ну, прож. 
смт Чечельник, українець, із робітників, мало-
письменний, пекар сільського споживчого това-
риства. Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 04.11.1959 р.

ТАБАЧОК ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1865 р.н., 
с. Павлівка Калинівського р-ну, українець, із се-

лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ТАБАЧОК ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Павлівка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.12.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
26.02.1958 р.

ТАБЕНСЬКИЙ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Глибочок, прож. с. Перепільчинці 
Шар городського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, лісотехнік, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
25.03.1958 р.

ТАБЕНСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Гайдайки Волочиського р-ну, прож. с. Гвардій-
ське Хмельницького р-ну Хмельницької обл., по-
ляк, освіта середня, учитель. Арешт. 19.11.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 26.02.1934 р. заслан. на 3 р. 
на Північ РФ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ТАБЕНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ, 
1878 р.н., м. Дунаївці Хмельницької обл., прож. 
с. Уладівка Літинського р-ну, поляк, із дворян, 
освіта середня, ректифікатор спиртзаводу. Арешт. 
06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1938 р. 
розстріляний 21.11.1938 р. Реабіл. 30.07.1992 р.

ТАБУРКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАЛЕР’Я НО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Малинки, прож. с. Спичинці 
Погребищенського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, цеховий майстер цук ро за во ду, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. 
Реабіл. 21.05.1960 р.

ТАБУРЧАК НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА, 1886 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, ук-
ра їнка, із селян, неписьменна, домогосподарка, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 25.07.1989 р. За постановою 
Трійки УНКВС Дальбуду, РФ, від 16.12.1937 р. 
розстріляна 20.12.1937 р. Реабіл. 16.01.1989 р.
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ТАВЕТ ОЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ, 1886 р.н., 
м. Бендери, Молдова, прож. м. Жмеринка, украї-
нець, із робітників, освіта середня спеціальна, 
вчитель. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
20.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.12.1956 р.

ТАВРОВСЬКИЙ ЄВТИХІЙ ЯКОВИЧ, 1872 р.н., 
с. Велика Вулига Тиврівського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 18.09.1937 р. За постановою 
Брацлавської ОСГ НКВС від 08.10.1937 р. справа 
припинена.

ТАВРОВСЬКИЙ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Велика Вулига Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, письменний, голова сільської ради, одруж. 
Арешт. 22.11.1937 р. Подальша доля невідома. Ре-
абіл. 11.09.1962 р.

ТАЙХ МЕЙЄР МЕНДЕЛЬОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Сучава, Румунія, прож. м. Шаргород, єврей, із 
службовців, освіта вища, голова єврейської гро-
мади, одруж. Арешт. 22.04.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-2 КК УРСР. За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 23.10.1944 р. справа припинена.

ТАЛАПКО ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник. Арешт. 
27.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 27.12.1930 р. 
справа припинена.

ТАЛЕРКА ГНАТ СЕМЕНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, прож. 
роз’їзд Аур Уссурійської залізниці, РФ, украї-
нець, робітник. Арешт. 21.09.1933 р. Звинувач. за 
ст. 58-2, 11 КК РСФРР. За постановою Трійки 
управління ОДПУ ДСК, РФ, від 17.11.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ (умовно). Реабіл. 06.03.1959 р.

ТАЛЕСНИКОВ БОРИС ІЗРАЇЛЬОВИЧ, 
1922 р.н., м. Тульчин, прож. м. Одеса, єврей, осві-
та неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 24.11.1943 р. Звинувач. за ст. 58-2, 
10 КК РРФСР. За вироком ВТ Краснодарського 
гарнізону, РФ, від 29.11.1943 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 31.08.1970 р.

ТАЛИМОНЧУК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНО-
ВИЧ, 1906 р.н., м. Жмеринка, прож. м. Ярославль, 
РФ, українець, заступник головного механіка 
Ярославського заводу СК-1. Арешт. 14.08.1937 р. 
Розстріляний 30.12.1937 р. Реабіл. 24.04.1956 р.

ТАЛІЦЕР БОРУХ ГЕРШКОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із торговців, освіта неповна 
середня, учень. Арешт. 24.03.1920 р. Звинувач. за 
«зв’язки з підпільною петлюрівською організаці-
єю». За постановою ОВ 12 армії від 31.03.1920 р. 
справа припинена.

ТАЛІЦЕР ГЕРШ БОРУХОВИЧ, 1864 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із ремісників, малописьменний, 
торговець, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.03.1920 р. 
Звинувач. за «зв’язки з підпільною петлюрів-
ською організацією». За постановою ОВ 12 армії 
від 31.03.1920 р. справа припинена.

ТАЛОНЮК ЄВДОКИМ ПАВЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Куманівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 10.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 21.04.1931 р. справа припинена.

ТАЛПА ЮХИМ МИКОЛАЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Грушка Кам’янського р-ну, Молдова, прож. 
с. Дубина Тростянецького р-ну, молдованин, із 
селян, малописьменний, садів ник-го род ник рад-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 06.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 11.11.1937 р. розстріляний 
22.11.1937 р. Реабіл. 19.02.1960 р.

ТАЛЬБЕРГ КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Стальдзен Виндавського пов. Курлянд-
ської губ., Латвія, прож. с-ще Глухівці Козятин-
ського р-ну, латиш, із селян, освіта середня, 
голов ний бухгалтер каолінового заводу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 02.10.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.12.1955 р.

ТАЛЬЧУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Павлівка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, лісоруб Калинівського 
лісництва, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.03.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 07.09.1937 р. засудж. на 
6 р. ВТТ. Реабіл. 14.08.1992 р.

ТАМТУРА ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Нападівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, не одруж. Арешт. 
20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
28.04.1933 р. справа припинена.
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ТАНАВСЬКИЙ ДАНИЛО КАЛЕНИКОВИЧ, 
1875 р.н., с. Рибчинці Хмільницького р-ну, прож. 
м. Козятин, українець, із селян, освіта середня, на 
час арешту без певних занять. Арешт. 18.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 21.04.1959 р.

ТАНАСІЄНКО ВОЛОДИМИР КІНДРАТО-
ВИЧ, 1902 р.н., с. Кошаринці Бершадського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 01.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 02.06.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 30.08.1989 р.

ТАНАСІЄНКО ГНАТ ЗІНОВІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Бондурівка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 05.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Чечельницького РВ ДПУ 
від 21.06.1932 р. справа припинена. Вдруге заа-
решт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.12.1989 р.

ТАНАСІЄНКО ДЕНИС СТЕПАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Устя Бершадського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 23.09.1959 р.

ТАНАСІЄНКО ІВАН СИДОРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Війтівці Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 01.12.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
15.12.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ТАНАСІЄНКО ІВАН ХОМИЧ, 1886 р.н., 
с. Бондурівка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. 
Реабіл. 28.07.1965 р.

ТАНАСІЄНКО ЙОСИП ГРИГОРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Кошаринці Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 21.01.1930 р. За постано-
вою Тульчинської окртрійки ДПУ від 23.03.1930 р. 
заслан. на Північ РФ. Реабіл. 21.06.1995 р.

ТАНАСІЄНКО МАРІЯ ІВАНІВНА, 1916 р.н., 
с. Бондурівка Чечельницького р-ну, прож. с. Вер-
хівка Тростянецького р-ну, українка, із селян, на 
час арешту без певних занять. Звинувач. за 
ст. 54-3, 10 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 11.07.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.12.1991 р.

ТАНАСІЄНКО СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ, 
1866 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж. 
Арешт. 23.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 27.02.1929 р. справа припинена.

ТАНАСІЄНКО СИДІР ДАНИЛОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Кошаринці Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 23.03.1930 р. заслан. 
на Північ РФ. Реабіл. 21.06.1995 р.

ТАНАСІЄНКО ЯКІВ ДЕМИДОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Війтівці Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 02.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 12.10.1989 р.

ТАНАСІЙЧУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1907 р.н., м. Одеса, прож. м. Бердичів Житомир-
ської обл., українець, із робітників, освіта почат-
кова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 17.05.1937 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УРСР. За вироком ВТ 17 СК КВО від 31.10.1937 р. 
розстріляний. Реабіл. 03.03.1959 р.

ТАНАСІЙЧУК КАЛЕНИК АНТОНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Ладижинські Хутори Гайсинського 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, хлібо-
роб, одруж., 2 дітей. Арешт. 07.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
ДПУ УРСР від 10.05.1938 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 31.10.1989 р.

ТАНАСІЙЧУК МАКСИМ СЕМЕНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Ладижинські Хутори Гайсинського 
р-ну, прож. м. Він ниця, українець, із робітників, 
малописьменний, машиніст електростанції, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 10.07.1946 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 18.12.1946 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.01.1992 р.

ТАНАСІЙЧУК МИКОЛА ІЛЛІЧ, 1912 р.н., 
с. Кукули Піщанського р-ну, українець, із селян, 
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малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, не одруж. Арешт. 01.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 104 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 29.04.1989 р.

ТАНАСІЙЧУК ПАВЛО МАКСИМОВИЧ, 
1892 р.н., с. Перекоринці Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
їздовий колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 05.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реа-
біл. 04.04.1962 р.

ТАНАСІЙЧУК ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Чернятка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
04.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 09.12.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Вдруге заарешт. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 23.08.1944 р. розстріля-
ний 19.12.1944 р. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТАНАСЮК ВОЛОДИМИР МАРКОВИЧ, 
1888 р.н., с. Крищинці Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 08.04.1932 р. Звинувач. за 
ст. 10, 54-8 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 20.08.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 05.12.1989 р.

ТАНАСЮК ПАВЛО НЕСТЕРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Крищинці Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник. Арешт. 
08.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 20.08.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 05.12.1989 р.

ТАНАСЮК ФЕДІР КИРНАСОВИЧ, 1871 р.н., 
с. Кацмазів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
28.07.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 01.01.1932 р. 
заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 08.12.1989 р.

ТАНАЩИШИН ОЛЕКСІЙ АНТОНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.01.1990 р.

ТАНАЩУК ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1895 р.н., м. Снятин Коломийського р-ну Іва но-

Фран ків сь кої обл., прож. м. Він ниця, українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, старший по-
мічник лікаря військового госпіталю, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 14.02.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. 
Реабіл. 20.10.1958 р.

ТАНЕВСЬКИЙ КИРИЛО СЕМЕНОВИЧ, 
1880 р.н., с. Гармаки, прож. с. Ялтушків Барсько-
го р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, робіт-
ник радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 20.02.1960 р.

ТАНЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ПАНКРАТО-
ВИЧ, 1890 р.н., смт Вовковинці Деражнянського 
р-ну Хмельницької обл., прож. м. Жмеринка, по-
ляк, із дворян, освіта початкова, стрілочник за-
лізниці, одруж. Арешт. 08.02.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 22.07.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Вдруге 
заарешт. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За 
вироком ВТ військ НКВС Хмельницької обл. від 
24.10.1944 р. засудж. на 15 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ТАНСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Джурин Шаргородського р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, коваль ст. Михай-
лівка, одруж., 4 дітей. Арешт. 06.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. розстрі-
ляний 02.12.1937 р. Реабіл. 25.01.1962 р.

ТАНЦЮР ТИМОФІЙ СИДОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Тарасівка Тульчинського р-ну, прож. м. Ново-
сибірськ, РФ, українець, із селян, освіта середня, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 
19.03.1938 р. Звинувач. за ст. 58 п. 1 «б», 8, 9, 11 
КК РРФСР. За вироком Верховного суду СРСР 
від 21.06.1938 р. розстріляний 21.06.1938 р. Реа-
біл. 03.10.1957 р.

ТАНЦЮРА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 11.04.1938 р. 
Реабіл. 19.03.1958 р.

ТАНЦЮРА АРТЕМ СТЕПАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Тарасівка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 31.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
19.12.1989 р.

ТАНЦЮРА МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, сторож лісового промис-
лового господарства, одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 
11.02.1958 р.

ТАНЦЮРА ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Тарасівка Тульчинського р-ну, прож. м. Мон-
чегорськ Мурманської обл., РФ, українець, різно-
робочий. Арешт. 07.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 58-10, 11 КК РРФСР. За постановою Трійки 
УНКВС Ленінградської обл., РФ, від 21.09.1937 р. 
розстріляний 24.09.1937 р. Реабіл. 06.05.1989 р.

ТАНЧУК ДМИТРО ПИЛИПОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Вихватнівці Староушицького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. смт Ситківці Немирівського 
р-ну, українець, із службовців, освіта вища, учи-
тель, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.03.1959 р.

ТАНЧУК ЯКІВ ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Барок Барського р-ну, прож. с. Вигода Біляїв-
ського р-ну Одеської обл., українець, із селян, 
малописьменний, сторож дослідної зональної 
станції, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.10.1934 р. Бар-
ським РВ ДПУ. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 26.03.1935 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За поста-
новою Трійки УНКВС ДСК, РФ, від 15.11.1937 р. 
розстріляний. Реабіл. 03.02.1989 р.

ТАНЬКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Сло бо да-Шар го род ська Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.02.1990 р.

ТАНЬКОВСЬКА МАРІЯ БОЛЕСЛАВІВНА, 
ст. Журавлівка Тульчинського р-ну, прож. м. Він-
ниця, полька, із службовців, освіта середня, біб-
ліотекар школи, одинока, 1 дитина. Арешт. 
19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 26.01.1938 р. 
справа припинена.

ТАНЬКОВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ БОЛЕСЛА-
ВОВИЧ, 1898 р.н., с. Рудниця Піщанського р-ну, 
прож. м. Хабаровськ, РФ, поляк, із службовців, 
освіта вища, лікар військового госпіталю, одруж., 
1 дитина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«б», 7, 9, 11 КК РРФСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 30.12.1937 р. розстріляний 
29.01.1938 р. Реабіл. 29.04.1959 р.

ТАРАБАНЧУК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Рогізка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, хлібороб, одруж., 
5 дітей. Арешт. 24.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
17.04.1930 р. заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
08.01.1990 р.

ТАРАБАНЧУК МАРІЯ САВІВНА, 1907 р.н., 
с. Рогізка Чечельницького р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, одно осіб ниця, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 31.05.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
20.12.1935 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 13.04.1993 р.

ТАРАБАНЧУК ХАРИТОН ПЕТРОВИЧ, 
1882 р.н., с. Рогізка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник. 
Арешт. 31.05.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
20.12.1935 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 13.04.1993 р.

ТАРАБУРА-ПОЛІЩУК МАРІЯ ДЕМИДІВ-
НА, 1894 р.н., м. Луцьк Волинської обл., прож. 
смт Сутиски Тиврівського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, домогосподарка. Арешт. 
04.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
27.09.1938 р. розстріляна 28.09.1938 р. Реабіл. 
31.03.1989 р.

ТАРАДАЙКО БОРИС ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1880 р.н., с. Холодівка Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 07.03.1931 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 07.05.1931 р. справа припинена.

ТАРАДАЙКО ІВАН БОРИСОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Холодівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, на час арешту без 
певних занять. Арешт. 07.09.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УСРР. За вироком Тульчинського 
окрсуду від 20.11.1929 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою Верховного суду УСРР від 28.12.1929 р. 
вирок змінений на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 
08.07.1994 р.
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ТАРАДАЙКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Сло бо да-Шар го род ська Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.03.1990 р.

ТАРАН ГНАТ ПАВЛОВИЧ, 1897 р.н., с. Дзюнь-
ків Погребищенського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 16.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.12.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 28.08.1989 р.

ТАРАН ДАНИЛО СЕВАСТЯНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Ладижинські Хутори Гайсинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ТАРАН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Комарівка Корнівського р-ну Курської обл., 
РФ, прож. с. Вернигородок Козятинського р-ну, 
росіянин, із селян, малописьменний, ремісник. 
Арешт. 16.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
22.09.1989 р.

ТАРАН ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., кол. 
с. Шостаківка, теп. у складі м. Шаргород, поляк, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 07.09.1937 р. Звинувач. за «участь 
у антирадянській діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1937 р. 
розстріляний 21.10.1937 р. Реабіл. 17.10.1962 р.

ТАРАН ЛЕОНТІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Борівка Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, коваль колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 12.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. 
Реабіл. 22.08.1964 р.

ТАРАН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1872 р.н., 
кол. с. Розкіш, теп. у складі м. Шаргород, поляк, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 01.12.1937 р. розстріляний 08.12.1937 р. Реа-
біл. 29.01.1990 р.

ТАРАН ПАВЛО СИДОРОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Привітне Мурованокуриловецького р-ну, укра-

їнець, із селян, малописьменний, колгоспник. 
Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за «участь у анти-
радянській агітації». За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 01.12.1989 р.

ТАРАН ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., кол. 
с. Шостаківка, теп. у складі м. Шаргород, поляк, 
із селян, малописьменний, робітник Соснівець-
кого цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
30.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.10.1960 р.

ТАРАНЕНКО ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 31.01.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком 459 СД від 05.02.1942 р. 
засудж. до розстрілу. За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 31.03.1942 р. вирок змінений на 10 р. 
ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 20.12.1995 р.

ТАРАНЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, 
1904 р.н., м. Градизьк Полтавської обл., прож. 
с. Горишківка Томашпільського р-ну, українець, 
із духовенства, освіта початкова, священик, одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 04.12.1989 р.

ТАРАНЕЦЬ ПЕТРО ІЛАРІОНОВИЧ, 1927 р.н., 
с. Бабинці, прож. с. Скибинці Погребищенського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, ліс-
ник, не одруж. Арешт. 12.06.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою УНКВС 
Київської обл. від 13.11.1944 р. справа припинена.

ТАРАНЕЦЬ РОМАН РОМАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Піщане Кременчуцького р-ну Полтавської 
обл., прож. с. Глинянка Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ТАРАНІВСЬКА ІРИНА ПИЛИПІВНА, 
1888 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь ко го р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, колгоспниця, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.01.1990 р.
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ТАРАНІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Виноградне Мурованокуриловецько-
го р-ну, українець, десятник шляхового будівниц-
тва. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 10.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 05.07.1989 р.

ТАРАНІВСЬКИЙ ЛУКАШ ІВАНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, письменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 01.07.1933 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ТАРАНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, письменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 01.08.1933 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ТАРАНІВСЬКИЙ ЯРЕМА АНТОНОВИЧ, 
1894 р.н., м. Ладижин Тростянецького р-ну, укра-
їнець, завгосп колгоспу. Арешт. 07.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.05.1989 р.

ТАРАНКОВ ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1897 р.н., кол. с. Завадичі Житомлянського пов. 
Гродненської обл., Білорусь, прож. м. Хмільник, 
білорус, із селян, малописьменний, завідувач 
контори «Союздрук» районного відділу зв’язку, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. розстрі-
ляний 03.10.1938 р. Реабіл. 23.03.1967 р.

ТАРАНОВ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Твердохлібове Богучарського р-ну Воронезь-
кої обл., РФ, прож. м. Він ниця, росіянин, із се-
лян, малописьменний, сторож обласної бази «За-
готживсировина», одруж. Арешт. 17.03.1949 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 28.04.1949 р. засудж. на 
25 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1991 р.

ТАРАНОВСЬКИЙ ДМИТРО ЮХИМОВИЧ, 
1905 р.н., с. Миколаївка Бердянського р-ну Запо-
різької обл., прож. смт Вовковинці Деражнян-
ського р-ну Хмельницької обл., українець, із ду-
ховенства, освіта середня спеціальна, військо-
вослужбовець. Арешт. 11.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б», 11 КК УРСР. За постановою ОН 

НКВС СРСР від 21.07.1939 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.09.1957 р.

ТАРАНУХА МАКСИМ ІЛЛІЧ, 1888 р.н., с. Крас-
не Він ниць кого р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою УНКВС Він ниць кої обл. від 03.06.1938 р. 
справа припинена.

ТАРАНЮК ЗАХАР ГАВРИЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Луги Чечельницького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 28.04.1938 р. 
Реабіл. 06.06.1962 р.

ТАРАНЮК ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, 1930 р.н., 
с. Мишарівка Теплицького р-ну, прож. м. Одеса, 
українець, із селян, учень Одеського мукомель-
ного технікуму, неодруж. Арешт. 01.10.1947 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 15.10.1947 р. засудж. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 15.10.1991 р.

ТАРАНЮК ЛЮДМИЛА КАРПІВНА, 1918 р.н., 
с. Ліщинці Погребищенського р-ну, українка, із 
селян, освіта середня спеціальна, агроном, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.02.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Погреби-
щенського РВ НКВС від 20.07.1944 р. справа при-
пинена.

ТАРАНЮК МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Мишарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, розлуч. Арешт. 
20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 10.02.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 25.09.1989 р.

ТАРАНЮК МИКОЛА ГНАТОВИЧ, 1891 р.н., 
Він ниць ка обл., прож. Хабаровський край, РФ, 
українець. Арешт. 30.12.1941 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 17.10.1942 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
28.09.1989 р.

ТАРАНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Дяківці Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, секретар сільської ради, 
одруж. Арешт. 12.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Літинської 
дільниці від 04.05.1931 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 22.05.1933 р. справа припинена.
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ТАРАНЮК ОПАНАС ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Багринівці, прож. с. Садове Літинського р-ну, 
українець, із селян, письменний, завідувач пош-
тового відділку с. Дяківці, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 03.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Літинського РВ НКВС від 
08.06.1938 р. справа припинена.

ТАРАНЮК СЕРГІЙ ДАВИДОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Мишарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 16.05.1933 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 11.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.05.1959 р.

ТАРАНЮК СТРАТІЙ КИРИЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Степанівка Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 16.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Немирівської 
дільниці від 09.03.1933 р. справа припинена.

ТАРАНЮК СТРАТОН ЯКОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Тишківка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
04.04.1930 р. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 06.04.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 05.10.1995 р.

ТАРАНЮК ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Степанівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 21.05.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 14.11.1932 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 02.04.1990 р.

ТАРАНЮК ФЕВРОНІЯ ЛУК’ЯНІВНА, 
1910 р.н., кол. с. Степанівка Він ниць кої обл., 
прож. с. Ка линівка Кур-Ур мійсь кого р-ну, ДСК, 
РФ, українка, колгоспниця. Арешт. 20.12.1941 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.04.1942 р. ув’язн. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 27.12.1989 р.

ТАРАПАТА ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Дідилів Ка м’ян сь ко-Бузь кого р-ну Львівської 
обл., прож. с. Сосни Літинського р-ну, українець, 
охоронник м’ясокомбінату в м. Сталіно, одруж., 
1 дитина. Арешт. 21.09.1937 р. Етапований до 
м. Він ниця. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. 
розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 07.04.1989 р.

ТАРАПАТОВ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, 1895 р.н., 
кол. с. Піщанка Гродненської губ., Білорусь, 
прож. смт Літин, українець, із селян, письмен-
ний, голова колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
29.03.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 10.09.1937 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 15.06.1964 р.

ТАРАПАТЮК ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Конатківці Шаргородського р-ну, прож. 
м. Сніжне Донецької обл., українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 19.10.1941 р. Звинувач. за ст. 16, 
54-1 «б», 10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ в/ч 1080 
від 30.10.1941 р. розстріляний 05.11.1941 р. Реабіл. 
18.06.1996 р.

ТАРАС ЯКИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Нетерпинці Зборівського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Капустяни Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.06.1966 р.

ТАРАСЕВИЧ АНТОН АДАМОВИЧ, 1894 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із робітників, освіта початкова, ро-
бітник депо ст. Жмеринка, одруж., 4 дітей. Арешт. 
08.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.08.1937 р. розстріляний 08.08.1937 р. Реабіл. 
16.07.1958 р.

ТАРАСЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ, 
1919 р.н., м. Жмеринка, українець, із робітників, 
освіта початкова, слюсар депо ст. Жмеринка, не-
одруж. Арешт. 13.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-
За хід ної залізниці від 20.04.1938 р. засудж. на 7 р. 
ВТТ. Реабіл. 29.09.1992 р.

ТАРАСЕВИЧ ГНАТ СТЕПАНОВИЧ, 1888 р.н., 
кол. с. Вайгудишки Ковнівської губ., Литва, прож. 
с. Круподеринці Погребищенського р-ну, лито-
вець, із селян, малописьменний, завгосп колгос-
пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 23.11.1937 р. розстріляний 
08.12.1937 р. Реабіл. 14.03.1959 р.

ТАРАСЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1899 р.н., смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, сторож МТС, одруж., 
2 дітей. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
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від 04.05.1939 р. засудж. на 7 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду УРСР від 13.08.1939 р. термін 
покарання змінений на 4 р. ВТТ. Реабіл. 
22.09.1992 р.

ТАРАСЕВИЧ КОСТЯНТИН ОМЕЛЯНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Нестоїта Котовського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, 
українець, із службовців, освіта вища, адвокат, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 31.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстрі-
ляний 16.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ТАРАСЕВИЧ ПЕТРО АДАМОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Браїлів, прож. кол. с. Козачівка, теп. у складі 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 26.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1959 р.

ТАРАСЕВИЧ ФЕДІР АДАМОВИЧ, 1900 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із робітників, освіта початкова, 
вантажник ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. Арешт. 
25.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 07.08.1937 р. розстріляний 08.08.1937 р. Реа-
біл. 16.07.1958 р.

ТАРАСЕНКО ГАФІЯ ЯКІВНА, 1882 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українка, із 
селян, неписьменна, одно осіб ниця, вдова, 2 ді-
тей. Арешт. 20.10.1929 р. Звинувач. за ст. 16, 54-8 
КК УСРР. За вироком Тульчинського окрсуду від 
19.11.1929 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.11.1992 р.

ТАРАСЕНКО ЗАХАР КІНДРАТОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Куна Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.06.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 27.09.1989

ТАРАСЕНКО ПАВЛИНА ФРАНЦІВНА, 
1889 р.н., с. Кошаринці Барського р-ну, полька, із 
селян, неписьменна, домогосподарка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляна 11.02.1938 р. 
Реабіл. 30.06.1989 р.

ТАРАСЕНКО ФЕОДОСІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1907 р.н., смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-

ник. Арешт. 09.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 07.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 11.04.1996 р.

ТАРАСИНКЕВИЧ ІЛЛЯ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Біличин, прож. с. Попівці Барського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник. Арешт. 18.02.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
24.05.1929 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у 12 населених пунктах. Реабіл. 19.04.1995 р.

ТАРАСИНКЕВИЧ МАРКО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Попівці Барського р-ну, прож. м. Бар, 
українець, із селян, освіта неповна середня, слю-
сар машинобудівного заводу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 11.12.1937 р. Реабіл. 
27.11.1959 р.

ТАРАСОВ АНТОН ДАНИЛОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Він ниця, росіянин, із робітників, освіта почат-
кова, муляр, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.04.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком 
ВТ 27 армії від 14.09.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.09.1956 р.

ТАРАСОВ ІСАК ДАНИЛОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Він ниця, росіянин, із робітників, освіта почат-
кова, їздовий дитячого прийомника, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 28.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ 27 армії від 14.09.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1956 р.

ТАРАСОВ ЛЕОНІД ТИХОНОВИЧ, 1924 р.н., 
м. Він ниця, росіянин, із робітників, освіта серед-
ня, бухгалтер управління залізниці. Арешт. 
16.05.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ 27 армії від 14.09.1945 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1956 р.

ТАРАСОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Майдан Він ниць кого р-ну, прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 4 дітей. Арешт. 12.08.1941 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «г» КК УРСР. За вироком 
ВТ 12 армії від 14.08.1941 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 31.10.1996 р.

ТАРАСОВ ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1876 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 03.11.1989 р.
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ТАРАСОВ СТАХ ВАСИЛЬОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Онацьківці Полонського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Мончегорськ Мурманської обл., 
РФ, українець, буровий майстер тресту «Північ-
нікель». Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За постановою Трійки УНКВС Ле-
нінградської обл., РФ, від 15.10.1937 р. розстріля-
ний 22.10.1937 р. Реабіл. 

ТАРАСОВ ЯКИМ ІВЛЬОВИЧ, 1883 р.н., кол. 
с. Російська Чернишівка, теп. у складі смт Брац-
лав Немирівського р-ну, прож. м. Славута Хмель-
ницької обл., росіянин, робітник військового бу-
дівництва. Арешт. 01.07.1938 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 07.10.1938 р. Реабіл. 04.12.1989 р.

ТАРАСОВСЬКИЙ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, 
1896 р.н., с. Пеньківка Томашпільського р-ну, 
прож. с. Мурафа Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, начальник міліції. 
Арешт. 30.07.1920 р. За вироком Революційного 
військового трибуналу від 18.10.1920 р. розстрі-
ляний 20.10.1920 р. Реабіл. 22.11.1996 р.

ТАРАСЮК БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої міжрайпроку-
ратури від 01.02.1932 р. справа припинена.

ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1924 р.н., с. Городище Літинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 14.09.1945 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ Черні-
гівського гарнізону від 31.10.1945 р. засудж. на 
7 р. ВТТ. Реабіл. 22.05.1991 р.

ТАРАСЮК ВАСИЛЬ КАРПОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
  кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 28.06.1989 р.

ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ТРОХИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Микулинці Літинського р-ну, прож. с. Некра-
сове Він ниць кого р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 10.04.1989 р.

ТАРАСЮК ДАНИЛО ЯКОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Жорнище Іллінецького р-ну, прож. с. Комарів 
Він ниць кого р-ну, українець, із селян, освіта се-
редня, вчитель, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 02.11.1938 р. справа 
припинена.

ТАРАСЮК ДАРІЯ САМІЙЛІВНА, 1911 р.н., 
с. Микулинці Літинського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменний, колгоспниця, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ Київського ВО від 
31.12.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
04.09.1992 р.

ТАРАСЮК ІВАН ЯКОВИЧ, 1911 р.н., с. Саль-
ник Калинівського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
10.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 
17.12.1958 р.

ТАРАСЮК КОСТЯНТИН ІЛАРІОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Велика Ростівка Оратівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 29.05.1945 р. 
Звинувач. за ст. 66 ч. 2 КК Узбецької РСР. За ви-
роком ВТ 24 запасної СД від 05.06.1945 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.06.1996 р.

ТАРАСЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, 1909 р.н., 
с. Вінож Мурованокуриловецького р-ну, україн-
ка, із селян, малописьменна, одруж. Арешт. 
24.10.1930 р. Подальша доля невідома. Реабіл.

ТАРАСЮК ОВСІЙ ПРОКОПОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Оситна Христинівського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Липовець, українець, із селян, освіта по-
чаткова, рахівник 19 дистанції служби залізниці, 
одруж. Арешт. 11.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 02.03.1990 р.

ТАРАСЮК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Пешики Любарського р-ну Жито-
мирської обл., прож. с-ще Черемошники Томсь-
кої обл., РФ, українець, робітник лісоперевалоч-
ної бази. Арешт. 1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ТАРАСЮК ОЛЕКСІЙ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Медвеже Вушко Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
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ки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. роз-
стріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 02.03.1960 р.

ТАРАСЮК ПАВЛО ЛОГВИНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Черемошне Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, обліковець кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.11.1937 р. роз-
стріляний 19.12.1937 р. Реабіл. 04.04.1958 р.

ТАРАСЮК ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кої міжрайпро-
куратури від 01.02.1932 р. справа припинена.

ТАРАСЮК СЕМЕН ГАВРИЛОВИЧ, 1882 р.н., 
кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка Тульчин-
ського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, одно осіб ник, вдівець, 1 дитина. Арешт. 
05.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ від 
06.04.1930 р. заслан. на Північ РФ. Реабіл. 
27.10.1965 р.

ТАРАСЮК СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Заруддя Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 25.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 10 
ч. 2 КК УРСР. За постановою Гайсинського РВ 
НКДБ від 03.07.1944 р. направлений у спецтабір 
НКВС для фільтрації. Подальша доля невідома. 
Реабіл.

ТАРАСЮК СИЛЬВЕСТР МАКСИМОВИЧ, 
1885 р.н., с. Мальчівці Барського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.12.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ТАРАСЮК СИЛЬВЕСТР УСТИМОВИЧ, 
1888 р.н., с. Сингаї Житомирського р-ну Жито-
мирської обл., прож. м. Він ниця, українець, із се-
лян, освіта початкова, бухгалтер управління 
зв’язку, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4 ч. 2, 11 КК УРСР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 01.02.1939 р. ви-
правданий.

ТАРАСЮК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Медвеже Вушко Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. 

Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 29.09.1965 р.

ТАРАСЮК ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Карбівка Гайсинського р-ну, українець, одно-
осіб ник. Арешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 10.06.1933 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.08.1989 р.

ТАРАСЮК ФЕДІР СПИРИДОНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Карбівка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 01.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Гайсинського РВ НКДБ від 
29.06.1944 р. справа припинена.

ТАРАСЮК ЯКІВ ЯКОВИЧ, 1886 р.н., с. Саль-
ник Калинівського р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 30.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.06.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
10.10.1989 р. Вдруге за арешт. 10.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.03.1989 р.

ТАРАТУТА ГОРДІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Михайлівка Тульчинського р-ну, українець, 
із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського РВ ДПУ 
від 04.06.1932 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 24.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського РВ ДПУ від 
21.12.1932 р. справа припинена.

ТАРАХКАЛО МЕЛЕТІЙ НИКИФОРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Вовчок, прож. с. Сумівка Бершад-
ського р-ну, українець, із селян, освіта вища, 
учитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.07.1961 р.

ТАРАХКАЛО СОФРОН ХАРИТОНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Михайлівка Бершадського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
священик, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 24.07.1989 р.

ТАРАХКАЛО ХАРИТОН АНТОНОВИЧ, 
1868 р.н., с. Михайлівка Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
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одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. справа припинена.

ТАРАЩАК ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Розкошинці Збаразького р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Тарасівка Калинівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта вища, технічний керівник гра-
нітного кар’єру, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лі-
нійного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
28.01.1939 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 26.03.1992 р.

ТАРАЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1915 р.н., с. Чернятин Жмеринського р-ну, 
прож. с. Деребчин Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, учень, не-
одруж. Арешт. 30.12.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
10, 11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
15.05.1932 р. справа припинена.

ТАРГАН МАРІЯ ІВАНІВНА, 1886 р.н., с. То-
карівка Жмеринського р-ну, українка, із селян, 
неписьменна, на час арешту без певних занять, 
вдова, 4 дітей. Арешт. 17.04.1952 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ 
Він ниць кої обл. від 22.05.1953 р. засудж. на 25 р. 
ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 20.11.1954 р. 
термін покарання змінений на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
14.05.1992 р.

ТАРГАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Токарівка Жмеринського р-ну, прож. ст. Хал-
жачково Макіївського р-ну Донецької обл., укра-
їнець, із селян, освіта початкова, прохідник шах-
ти, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.04.1952 р. УМДБ 
Вінницької обл. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 07.06.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 
19.02.1992 р.

ТАРГАН ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА, 1927 р.н., 
с. Токарівка Жмеринського р-ну, українка, із се-
лян, освіта початкова, колгоспниця, не одруж. 
Арешт. 17.04.1952 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 22.05.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО від 20.11.1954 р. термін по-
карання змінений на 5 р. ВТТ. Реабіл. 14.05.1992 р.

ТАРГАН ПРОКІП ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, тракторист МТС, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.08.1960 р.

ТАРГУНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Сікори Мазовецького пов. Лом-
жинської губ., Польща, прож. смт Піщанка, по-
ляк, із селян, малописьменний, швець, не одруж. 
Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
18.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 
21.11.1989 р.

ТАРІЛКО (ТАРЄЛКІН) ОЛЕКСАНДР НИ-
КИФОРОВИЧ, 1893 р.н., с. Губник Гайсинсько-
го р-ну, прож. м. Хабаровськ, РФ, українець, 
слю сар-во до про від ник. Арешт. 26.06.1941 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком Хаба-
ровського крайового суду, РФ, від 29.10.1941 р. 
розстріляний 17.12.1941 р. Реабіл. 22.05.1992 р.

ТАРКОВСЬКИЙ АЛЬБІН ЯКОВИЧ, 1901 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 3 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 28.12.1963 р.

ТАРКОВСЬКИЙ КАРПО СЕМЕНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Стратіївка Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 15.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 22.05.1938 р. Реабіл. 22.10.1958 р.

ТАРКОВСЬКИЙ МАР’ЯН СТЕПАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Городниця, прож. Райгород Немирів-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
головний кондуктор Самчинецького резерву за-
лізниці, одруж. Арешт. 15.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 26.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
24.01.1990 р.

ТАРКОВСЬКИЙ МАР’ЯН ЯКОВИЧ, 1903 р.н., 
кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів Жме-
ринського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, вантажник млина, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.07.1959 р.

ТАРНАВЕЦЬ ІВАН РОДІОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Якушинці Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник. Арешт. 
21.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За ви-
роком Він ниць кого обл су ду від 10.02.1933 р. за-
судж. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 09.04.1994 р.
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ТАРНАВСЬКА ВІРА ВАСИЛІВНА, 1894 р.н., 
с. Левків Крижопільського р-ну, прож. с. Нестер-
варка Тульчинського р-ну, українка, із селян, 
освіта середня спеціальна, акушерка лікарні, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 11.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора 
Тульчинської дільниці від 30.03.1931 р. справа 
припинена.

ТАРНАВСЬКА ІРИНА КАЗИМИРІВНА, 
1910 р.н., кол. с. Бабехи Ка м’я нець-По діль сь кого 
р-ну, теп. Хмельницької обл., прож. с. Голендри 
Калинівського р-ну, полька, із селян, освіта по-
чаткова, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 01.04.1933 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКА МАРФА СЕМЕНІВНА, 1907 р.н., 
с. Качківка, прож. с. Довжок Ямпільського р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця. 
Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.05.1989 р.

ТАРНАВСЬКА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА, 
1891 р.н., с. Требухівці Летичівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, 
українка, із селян, освіта початкова, конторниця 
повітового продовольчого комітету, розлуч., 2 ді-
тей. Арешт. 22.01.1922 р. Звинувач. за «зв’язок з 
підпільною петлюрівською організацією». За по-
становою Мо ги лів-По діль сь кої повітової НК від 
07.03.1922 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКА ЮХИМА РОДІОНІВНА, 
1912 р.н., с. Оляниця, прож. м. Ладижин Тростя-
нецького р-ну, українка, із селян, неписьменна, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 20.03.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.07.1945 р. справа припи-
нена.

ТАРНАВСЬКИЙ АДОЛЬФ АНДРІЙОВИЧ, 
1913 р.н., с. Бурківці Тетіївського р-ну Київської 
обл., прож. с. Мар’янівка Погребищенського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 19.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 7, 10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 02.11.1937 р. розстріляний 
19.11.1937 р. Реабіл. 27.08.1958 р.

ТАРНАВСЬКИЙ АНАНІЙ АНТОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Пиків Калинівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 

Арешт. 08.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 03.03.1930 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.12.1989 р. Вдруге за-
арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ АНТОН АДАМОВИЧ, 
1912 р.н., с. Осична Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 12.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
09.11.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ, 
1901 р.н., м. Він ниця, українець, із робітників, 
освіта початкова, робітник бази «Головгума», 
одруж., 4 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. розстрі-
ляний 13.01.1938 р. Реабіл. 08.08.1958 р.

ТАРНАВСЬКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ, 
1895 р.н., кол. с. Кам’янка, теп. у складі м. Липо-
вець, прож. с. Вербівка Липовецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 07.02.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 20.02.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. 
Реабіл. 04.12.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Черепашинці Калинівського 
р-ну, українець, із духовенства, освіта середня, 
ста тис тик-пла но вик гранітного кар’єру, одруж., 
3 дітей. Арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.05.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПО-
ВИЧ, 1893 р.н., м. Хмельницький, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із робітників, освіта незакінчена 
вища, вчитель, розлуч. Арешт. 27.03.1931 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
ДПУ УСРР від 10.09.1931 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКИЙ ЕДУАРД ІВАНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Розтоки Дунаєвецького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Тульчин, поляк, із робіт-
ників, освіта початкова, водій, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 
20.06.1959 р.
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ТАРНАВСЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІАНОВИЧ, 
1916 р.н., с. Куна Гайсинського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта неповна середня, вчитель, не одруж. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. 
Реабіл. 21.09.1957 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ІВАН СИГІЗМУНДОВИЧ, 
1907 р.н., с. Попівці Барського р-ну, поляк, із ро-
бітників, письменний, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 26.06.1929 р. Звинувач. 
за ст. 16-80 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 13.01.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ЙОСИП ФЕОФАНОВИЧ, 
1905 р.н., м. Фастів Київської обл., прож. ст. Вен-
дичани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, робітник ст. Вендича-
ни, не одруж. Арешт. 04.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-7 КК УСРР. За постановою ЗТВ ДПУ 
ст. Жмеринка від 02.04.1933 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКИЙ КАЗИМИР АНТОНОВИЧ, 
1869 р.н., с. Скитка Липовецького р-ну, прож. 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, комірник радгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 26.03.1933 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКИЙ КАЗИМИР КОСТЯНТИ-
НОВИЧ, 1899 р.н., с. Варенка Летичівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Якушинці Він ниць-
кого р-ну, поляк, із службовців, освіта початкова, 
старший бухгалтер радгоспу, одруж. Арешт. 
16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 06.02.1990 р.

ТАРНАВСЬКИЙ КАПІТОН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1876 р.н., с. Гарячківка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, на час ареш-
ту без певних занять, одруж. Арешт. 11.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ КОСТЯНТИН СТЕПАНО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Дзюньків Погребищенського 
р-ну, прож. с. Дібровинці Оратівського р-ну, укра-
їнець, із службовців, освіта середня спеціальна, 
вчитель, одруж., 3 дітей. Арешт. 13.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 28.04.1938 р. Реабіл. 09.10.1957 р.

ТАРНАВСЬКИЙ МАР’ЯН ЙОСИПОВИЧ, 
1888 р.н., м. Жмеринка, прож. с. Йосипівка Козя-
тинського р-ну, поляк, із селян, освіта середня, 
завідувач залізничної колії цук ро за во ду, одруж. 
Арешт. 02.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.12.1958 р.

ТАРНАВСЬКИЙ МАР’ЯН ХОМОВИЧ, 
1907 р.н., с. Довжок Ямпільського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 22.11.1966 р.

ТАРНАВСЬКИЙ МАРКО ФРАНЦОВИЧ, 
1913 р.н., с. Жерденівка Гайсинського р-ну, прож. 
м. Ладижин Тростянецького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, робітник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 20.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 10.07.1945 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКИЙ МАРТИН ІВАНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Марксове Немирівського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, їздовий колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 07.03.1938 р. 
Реабіл. 22.08.1964 р.

ТАРНАВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ, 
1887 р.н., смт Муровані Курилівці, українець, із 
селян, освіта початкова, завідувач пекарні, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.10.1962 р.

ТАРНАВСЬКИЙ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ, 
1875 р.н., с. Зозів Липовецького р-ну, прож. 
с. Мухувата Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 30.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.03.1930 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 03.01.1990 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Куна Гайсинського р-ну, укра-
їнець, освіта початкова, рахівник бурякотоварис-
тва. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК 
УСРР. За постановою ОВ 9 кавалерійської дивізії 
від 20.12.1930 р. справа припинена.

ТАРНАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЮДВІКО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Нестерварка Тульчинського 
р-ну, українець, одно осіб ник. Звинувач. за ст. 54-10, 



Реабілітовані історією. Вінницька область

226

13 КК УРСР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 26.11.1930 р. підлягав розстрілу. Реабіл. 
19.04.1990 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ПАВЛО ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1889 р.н., с. Рибчинці Хмільницького р-ну, прож. 
с. Краснопіль Коростенського р-ну Житомир-
ської обл., українець, із селян, малописьменний, 
хлібороб, одруж. Арешт. 03.02.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Бердичів-
ського окрвідділу ДПУ від 14.09.1930 р. справа 
припинена.

ТАРНАВСЬКИЙ ПЕТРО КАПІТОНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Тернівка Крижопільського р-ну, прож. 
с. Троянів Житомирського р-ну Житомирської 
обл., українець, із селян, малописьменний, хлі-
бороб, одруж. Арешт. 30.11.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.02.1964 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ПИЛИП ЛЮДВІКОВИЧ, 
1884 р.н., с. Нестерварка Тульчинського р-ну, 
прож. м. Жмеринка, українець, із селян, освіта се-
редня, лісник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.11.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 13.04.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.06.1956 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ФРАНЦ ГНАТОВИЧ, 
1903 р.н., м. Ямпіль, поляк, із селян, малопись-
менний, мельник державного млина, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.09.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.12.1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1989 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Осична Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 01.04.1938 р. Реа-
біл. 14.03.1959 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ХОМА ІВАНОВИЧ, 1871 р.н., 
с. Довжок Ямпільського р-ну, поляк, із селян, не-
письменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
22.11.1966 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ЯКІВ КАПІТОНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Гарячківка Крижопільського р-ну, 
прож. с. Троянів Житомирського р-ну Житомир-
ської обл., українець, із селян, малописьменний, 
хлібороб, одруж. Арешт. 30.11.1937 р. За постано-

вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.12.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 29.02.1964 р.

ТАРНАВСЬКИЙ ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ, 
1883 р.н., кол. с. Малі Хутори, теп. у складі м. Він-
ниця, українець, із робітників, малописьменний, 
майстер цегельного заводу, одруж. Арешт. 
21.01.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 27.03.1941 р. за-
судж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 07.10.1960 р.

ТАРНАШИНСЬКИЙ ІВАН ПИЛИПОВИЧ, 
1895 р.н., с. Новоселиця Літинського р-ну, прож. 
смт Літин, поляк, із селян, малописьменний, хлі-
бороб. Арешт. 01.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 
25.10.1937 р. Реабіл. 16.06.1989 р.

ТАРНОВЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1896 р.н., с. Заозерне Тульчинського р-ну, прож. 
с. Летківка Тростянецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня спеціальна, розлуч., 1 дити-
на. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 06.05.1933 р. справа припинена.

ТАРНОГРАДСЬКИЙ ВАЛЕР’ЯН ПЕТРОВИЧ, 
1880 р.н., с. Уланів Хмільницького р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта неповна 
середня, на час арешту без певних занять, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 26.09.1944 р. засудж. на 18 р. каторж-
них робіт. За ухвалою ВТ військ НКВС Україн-
ського округу від 06.07.1945 р. термін покарання 
змінений на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ТАРНОГРОДСЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ, 
1880 р.н., с. Кукули Піщанського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, їздовий кар’єру, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 31.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Молдавської АРСР від 11.03.1938 р. роз-
стріляний 24.03.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ТАРНОГРОДСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 
1875 р.н., с. Кукули Піщанського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 10.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 13.02.1990 р.

ТАРНОГРОДСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Кукули Піщанського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, каменяр кар’єру, 
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одруж., 1 дитина. Арешт. 31.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Молдавської АРСР від 11.03.1938 р. роз-
стріляний 24.03.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ АДАМ ЙОСИПОВИЧ, 
1877 р.н., кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка 
Тульчинського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж. Арешт. 22.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. роз-
стріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 31.08.1989 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ КИРИЛО-
ВИЧ, 1893 р.н., с. Шпирки Барського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, їздовий колгос-
пу, одруж., 2 дітей. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстрі-
ляний 14.01.1938 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ДЕМ’ЯН ЙОСИПО-
ВИЧ, 1896 р.н., кол. с. Орлівка, теп. у складі 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. Реабіл. 
11.06.1960 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ, 
1887 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, по-
ляк, із робітників, малописьменний, стрілочник 
залізниці, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. роз-
стріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН ВІКЕНТІЙО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Копіївка Тульчинського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, бригадир кол-
госпу, одруж., 3 дітей. Арешт. 18.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 01.10.1938 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 
1912 р.н., кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка 
Тульчинського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, колгоспник. Арешт. 18.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-3 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний. Ре-
абіл. 21.05.1960 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 
1914 р.н., с. Юнашки Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-

ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 26.06.1945 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 56-17 КК УРСР. За постано-
вою УНКВС Він ниць кої обл. від 07.03.1946 р. 
справа припинена.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ЙОСИП МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1900 р.н., смт Турбів Липовецького р-ну, 
прож. с. Юрівка Козятинського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
02.04.1938 р. Реабіл. 06.09.1989 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ПАВЛО ОМЕЛЯНО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Юнашки Погребищенського р-ну, 
прож. ст. Погребище, поляк, із селян, малопись-
менний, виконроб управління «Головнафта», 
одруж., 6 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
10.12.1937 р. Реабіл. 17.11.1959 р.

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ПИЛИП ВІКТОРО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Копіївка Тульчинського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, тракторист 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 08.03.1938 р. Реабіл. 28.06.1958 р.

ТАРНОРІДЕР ДАВИД ЛЕЙЗЕРОВИЧ, 1907 р.н., 
смт Чернівці Він ниць кої обл., єврей, із міщан, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, не одруж. Арешт. 03.11.1926 р. Звинувач. за 
ст. 61 КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По діль-
сь кої окрпрокуратури від 10.03.1927 р. справа 
припинена.

ТАРНОРУДСЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ, 
1875 р.н., с. Охрімівці Віньковецького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Жмеринка, українець, із 
селян, малописьменний, швець, одруж., 7 дітей. 
Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 
25.01.1990 р.

ТАРНОРУЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 
1916 р.н., м. Він ниця, прож. м. Калуга, РФ. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою 
Трійки УНКВС Тульської обл., РФ, від 25.11.1937 р. 
розстріляний 03.12.1937 р. Реабіл. 

ТАРНОШИНСЬКИЙ ЙОСИП ЛУК’ЯНО-
ВИЧ, 1867 р.н., смт Турбів Липовецького р-ну, 
прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, поляк, із се-
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лян, освіта початкова, помічник директора цук-
ро за во ду, одруж. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кої 
міжрайпрокуратури від 02.06.1931 р. справа при-
пинена.

ТАРСЬКИЙ АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Іваньки Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 11.02.1930 р. Звину-
вач. за ст. 17, 54-8, 10 КК УСРР. За постановою 
Бердичівської окрпрокуратури від 07.08.1930 р. 
справа припинена.

ТАРТАКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕМЕНО-
ВИЧ, 1922 р.н., с. Калюс Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, єврей, із службовців, освіта середня, праців-
ник редакції, не одруж. Арешт. 25.05.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 16.01.1945 р. засудж. 
на 15 р. ВТТ. Реабіл. 22.09.1956 р.

ТАРТАКОВСЬКИЙ НАФТУЛ ЛЕЙБОВИЧ, 
1904 р.н., м. Сміла Черкаської обл., прож. м. Він-
ниця, єврей, із міщан, освіта початкова, началь-
ник цеху м’ясокомбінату, не одруж. Арешт. 
16.01.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-8, 11 КК УРСР. 
За вироком Верховного суду СРСР від 26.09.1937 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За поста-
новою ОН МДБ СРСР від 15.10.1952 р. засланий 
до Сибіру, РФ. Реабіл. 19.11.1955 р.

ТАРТАЧНИЙ ГНАТ ПЕТРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Тарасівка Жмеринського р-ну, українець, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ТАРТАЧНИЙ ДЕМ’ЯН ДМИТРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Тарасівка Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, кухар фаб ри ки-кух ні 
м. Жмеринка, одруж. Арешт. 19.03.1933 р. Звину-
вач. за 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 09.04.1933 р. справа припинена.

ТАРУБАР ІВАН АНТОНОВИЧ, 1893 р.н., 
хут. Таранець Глобинського р-ну Полтавської обл., 
прож. смт Сутиски Тиврівського р-ну, українець, 
головний бухгалтер МТС. Арешт. 03.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. 
розстріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 31.03.1989 р.

ТАРУТА ПАВЛО ПИЛИПОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. с. Києвець Холмської губ., Польща, прож. 

м. Гайсин, українець, із селян, малописьменний, 
завгосп шкір но-ве не ро ло гіч но го диспансеру, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
05.03.1938 р. Реабіл. 28.07.1959 р.

ТАРЧЕВСЬКИЙ ЛАВРЕНТІЙ АДАМОВИЧ, 
1888 р.н., м. Погребище, поляк, із селян, непись-
менний, каменяр контори «Сільгосппостач», 
одруж., 4 дітей. Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 
25.11.1937 р. Реабіл. 05.04.1959 р.

ТАРЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО АДАМОВИЧ, 
1898 р.н., м. Погребище, поляк, із селян, мало-
письменний, каменяр, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
05.11.1937 р. розстріляний 23.11.1937 р. Реабіл. 
17.07.1961 р.

ТАРЧИНСЬКИЙ (ТОРЧИНСЬКИЙ) ФЕЛІКС 
ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., с. Сло бо да-Гу лів сь ка 
Барського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. роз-
стріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 21.08.1965 р.

ТАРЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Шарівка Ярмолинецького р-ну Хмельницької 
обл., прож. ст. Погребище-2, українець, із селян, 
освіта початкова, землекоп ст. Погребище, одруж., 
2 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 05.12.1937 р. 
Реабіл. 18.09.1989 р.

ТАТАРИК ВАЛЕРІАН ВІКТОРОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Він ниця, поляк, із ремісників, освіта початко-
ва, кондитер, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 04.12.1989 р.

ТАТАРИН АНАНІЙ ОНИСИМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Слобода-Межирівська Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 03.01.1929 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого окрвідділу ДПУ від 02.02.1929 р. звіль-
нений під підписку про невиїзд. Подальша доля 
невідома. Реабіл. 24.01.1997 р.

ТАТАРИН ІВАН КАРПОВИЧ, 1882 р.н., с. Сло-
бо да-Межирівська Жмеринського р-ну, украї-
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нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Жмерин-
ського РВ НКВС від 16.04.1938 р. справа припи-
нена.

ТАТАРОВСЬКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 
1899 р.н., с. Конева Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 16.05.1989 р.

ТАТАРОВСЬКИЙ ПАВЛО ВОЙЦЕХОВИЧ, 
1896 р.н., с. Конева Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 06.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. роз-
стріляний 14.05.1938 р. Реабіл. 24.09.1958 р.

ТАТАРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1905 р.н., с. Сьомаки Жмеринського р-ну, 
прож. с. Мурафа Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, учень, не-
одруж. Арешт. 20.09.1921 р. Звинувач. за «участь 
у петлюрівській організації». За постановою По-
дільської губНК від 07.12.1921 р. направлений в 
колонію для малолітніх без вказаного строку. Ре-
абіл. 06.09.1994 р.

ТАТАРСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Жданівка Хмільницького р-ну, прож. с. Ста-
ніславчик Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта вища, землевпорядник районного зе-
мельного відділу, одруж. Арешт. 24.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.05.1960 р.

ТАТАРУК ІВАН АРТЕМОВИЧ, 1907 р.н., 
Він ниць ка обл., українець. За постановою Трійки 
УНКВС ДСК, РФ, від 17.10.1937 р. розстріляний 
08.12.1937 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ТАТАРЧУК ВАСИЛЬ ОМЕЛЯНОВИЧ, 
1890 р.н., смт Сутиски Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Тиврівського 
РВ ДПУ від 12.01.1933 р. справа припинена.

ТАТАРЧУК ГРИГОРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ, 
1903 р.н., с. Кидрасівка Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 19.03.1930 р. За поста-

новою Тульчинської окртрійки ДПУ від 
22.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
17.10.1995 р.

ТАТАРЧУК НАУМ ЙОСИПОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Закриниччя Оратівського р-ну, українець, із 
селян, освіта вища педагогічна, на час арешту без 
певних занять, одруж. Арешт. 16.11.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 15.04.1946 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 01.08.1994 р.

ТАТАРЧУК СЕРГІЙ АНАНІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Підвисоке Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 20.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 15.01.1931 р. справа припинена.

ТАТКОВ ТИМОФІЙ ПРОКОПОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Лісниче Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 22.03.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 24.03.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 05.09.1995 р.

ТАТОМИР ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Бар, поляк, із службовців, освіта початкова, 
рахівник колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 11.03.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 21.09.1960 р.

ТАТОМИР ПЕТРО НИКИФОРОВИЧ, 1875 р.н., 
смт Сутиски Тиврівського р-ну, прож. с. Саль-
ник Калинівського р-ну, українець, із духовен-
ства, освіта середня спеціальна, священик, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 10.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріля-
ний 25.10.1937 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ТАТУНЬ АНДРІЙ МИРОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Торків, прож. с. Копіївка Тульчинського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 7 дітей. Арешт. 18.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
10.12.1937 р. Реабіл. 23.03.1989 р.

ТАТУНЬ ТИХІН ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., с. Гу-
лівці Калинівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 08.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
09.01.1937 р. виправданий.
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ТАТУНЬКО МАРІЯ ТАДЕУШІВНА, 1907 р.н., 
с. Красносілка Бершадського р-ну, полька, нор-
мувальниця цук ро за во ду. Арешт. 29.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. роз-
стріляна 05.03.1938 р. Реабіл. 22.05.1989 р.

ТАТЧИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 1905 р.н., 
кол. с. Крупське, теп. у складі с. Городківка Кри-
жопільського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, голова колгоспу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 12.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 9 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. 
Реабіл. 23.12.1958 р.

ТАТЧИН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 1885 р.н., с. Оме-
тинці Немирівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Звинувач. за ст. 54-2, 6, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 07.10.1938 р. Реабіл. 26.02.1960 р.

ТАУБЕ БОРИС ЄВГРАФОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Санкт-Петербург, РФ, прож. м. Він ниця, росі-
янин, із дворян, освіта незакінчена вища, плано-
вик рибного заводу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
02.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 7, 8, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. 
Реабіл. 21.04.1961 р.

ТАУЖНЯНСЬКИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 
1875 р.н., с. Ставки Бершадського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 23.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.10.1989 р.

ТАУРОВСЬКИЙ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Велика Вулига Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, письменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
31.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 
13.02.1990 р.

ТАЦУЛЯ ІВАН ПИЛИПОВИЧ, 1906 р.н., 
кол. ст. Хопри Донської обл., РФ, прож. м. Він-
ниця, українець, із службовців, освіта середня 
спеціальна, завідувач облфінвідділу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 25.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. 
Реабіл. 15.04.1958 р.

ТАЦУЛЯ ОЛЕНА ДМИТРІВНА, 1906 р.н., 
м. Бердянськ Запорізької обл., прож. м. Він ниця, 
українка, із службовців, освіта початкова, домо-
господарка, одруж., 1 дитина. Звинувач. за ст. 54-
12 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
26.03.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 15.04.1958 р.

ТАЦЮК АРСЕН ДЕМЕНТІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Нишівці Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 13.02.1990 р.

ТВАРДОВСЬКА (ТВЕРДОВСЬКА) МАРІЯ 
ФЕДОРІВНА, 1898 р.н., с. Снітків Мурованоку-
риловецького р-ну, українка, із селян, непись-
менна, домогосподарка, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
07.04.1933 р. справа припинена.

ТВАРДОВСЬКА МОТРОНА КАСПАРІВНА, 
1891 р.н., с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, одно осіб ниця, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.01.1966 р.

ТВАРДОВСЬКИЙ АНАНІЙ ДАВИДОВИЧ, 
1891 р.н., с. Придністрянське Ямпільського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 56-17 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 11.01.1931 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТВАРДОВСЬКИЙ ЗАХАР ДАВИДОВИЧ, 
1889 р.н., с. Придністрянське Ямпільського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 13 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.05.1958 р.

ТВАРДОВСЬКИЙ ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Ярмолинці Хмельницької обл., прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, головний бухгалтер контори «Облтрактор», 
одруж., 2 дітей. Арешт. 25.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 7, 11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 20.05.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.11.1958 р.

ТВАРДОВСЬКИЙ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Ходаки Барського р-ну, українець, із 
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селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 29.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11, 13 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ТВАРДОВСЬКИЙ (ТВЕРДОВСЬКИЙ) ПИ-
ЛИП МИХАЙЛОВИЧ, 1883 р.н., с. Снітків Му-
рованокуриловецького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
22.09.1989 р.

ТВЕРДОЛА ІВАН НАУМОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Лукашівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
розстріляний 22.10.1937 р. Реабіл. 18.07.1989 р.

ТВЕРДОХЛЄБОВ ЛЕОНІД СТЕПАНОВИЧ, 
1896 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, прож. 
м. Він ниця, росіянин, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, голова облспоживспілки, одруж. 
Арешт. 12.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 15.03.1946 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.05.1992 р.

ТВЕРДОХЛІБ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 
1917 р.н., с. Олексіївка Жмеринського р-ну, укра-
їнець, учень школи фаб рично-заводського на-
вчання ст. Жмеринка, не одруж. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лінійного суду 
Пів ден но-За хід ної залізниці від 26.01.1938 р. за-
судж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 29.10.1991 р.

ТВЕРДОХЛІБ АРКАДІЙ ТРОХИМОВИЧ, 
1896 р.н., с. Копіївка Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 17.08.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 13.11.1931 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ТВЕРДОХЛІБ ГРИГОРІЙ МИТРОФАНО-
ВИЧ, 1902 р.н., с. Кіблич Гайсинського р-ну, 
українець, освіта вища, старший агроном МТС, 
одруж., 4 дітей. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 02.09.1937 р. 
розстріляний 22.09.1937 р. Реабіл. 07.03.1958 р.

ТВЕРДОХЛІБ ЛУК’ЯН АМБРОСІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Конатківці Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 

Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.11.1989 р.

ТВЕРДОХЛІБ МАРКО КАПІТОНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Росоша Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 19.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 23.11.1989 р.

ТВЕРДОХЛІБ ПАНАС МИРОНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, уповноважений при 
Браїлівському цук ро за во ді, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 03.05.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1959 р.

ТВЕРДОХЛІБ ФЕДОТ АНДРІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Олексіївка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник. Арешт. 
15.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ТВЕРДОХЛІБ ЯКІВ РОДІОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. справа припинена.

ТВОРУН АРСЕНІЙ (ОВКСЕНТІЙ) ВАСИ-
ЛЬОВИЧ, 1897 р.н., с. Він ниць кі Хутори Він-
ниць кого р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, на час арешту без певних занять, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.12.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 21.04.1933 р. розстріляний 10.05.1933 р. 
Реабіл. 04.10.1994 р.

ТВОРУН СОФІЯ СЕМЕНІВНА, 1889 р.н., 
с. Лу  ка-Ме леш ків ська, прож. с. Він ниць кі Хуто-
ри Він ниць кого р-ну, українка, із селян, непись-
менна, домогосподарка, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.11.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 54-8, 56-14 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
21.04.1933 р. виправдана.

ТЕЙХМАН ЕРНЕСТ ГЕРМАНОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. хут. Кадик Газенподського пов. Курлянд-
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ської губ., Латвія, прож. м. Він ниця, латиш, із се-
лян, освіта початкова, начальник відділення кри-
мінального розшуку облуправління міліції, 
одруж. Арешт. 20.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 14.12.1938 р. справа припинена.

ТЕЛЕВАНЬ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Нишівці Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 06.01.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 11.02.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 06.02.1990 р.

ТЕЛЕВАНЬ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., с. Жван 
Мурованокуриловецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за «участь у 
контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1989 р.

ТЕЛЕВАТЮК АНДРІЙ ЯКИМОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж. Арешт. 01.06.1950 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 70 ч. 2, ст. 1 Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 04.06.1947 р. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 08.08.1950 р. засудж. на 
10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 29.03.1996 р.

ТЕЛЕЖИНСЬКА ЄВГЕНІЯ КОСТЯНТИ-
НІВНА, 1916 р.н., с. Джулинка Бершадського 
р-ну, українка, із селян, малописьменна, приби-
ральниця, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.07.1945 р. 
Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщини». 
За постановою ОН МВС СРСР від 01.04.1946 р. 
підлягала засланню на 3 р. із застосуванням ам-
ністії за Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 07.07.1945 р. Подальша доля невідома. Реабіл.

ТЕЛЕЖИНСЬКИЙ АНТОН РОМУАЛЬДО-
ВИЧ, 1892 р.н., с. Тернівка, прож. с. Красносілка 
Бершадського р-ну, поляк, із робітників, мало-
письменний, токар МТС, одруж., 5 дітей. Арешт. 
30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. 
розстріляний 28.11.1937 р. Реабіл. 17.05.1989 р.

ТЕЛЕЖИНСЬКИЙ АПОЛЛІНАРІЙ ФРАН-
ЦОВИЧ, 1913 р.н., с. Жданівка Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, тракто-
рист МТС, одруж. Арешт. 24.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 12.02.1958 р.

ТЕЛЕЖИНСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦОВИЧ, 
1903 р.н., с. Жданівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 21.07.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 22.10.1958 р.

ТЕЛЕНКЕВИЧ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, 
1890 р.н., с. Андрушівка, прож. с. Розкопане По-
гребищенського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.06.1966 р.

ТЕЛЕНЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Яришів, прож. с. Слобода-Яришівська Мо ги-
лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, кучер земельного відділу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 13.10.1989 р.

ТЕЛИНСЬКИЙ МАР’ЯН ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Рогова Уманського р-ну Черкаської обл., прож. 
кол. хут. Петровського Хмільницького р-ну, по-
ляк, із службовців, письменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 16.01.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. 
Реабіл. 14.02.1959 р.

ТЕЛИЦИН ПРОКІП ПИЛИПОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Оксанина Уманського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Хмільник, українець, із селян, освіта се-
редня, головний бухгалтер лісової промислової 
артілі, не одруж. Арешт. 03.10.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 18.05.1945 р. засудж. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.03.1992 р.

ТЕЛИЦЯ ЙОСИП ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Капустяни Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, слюсар-машиніст цук-
ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 17.12.1958 р.

ТЕЛИЦЯ ЯКІВ ЛУК’ЯНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Капустяни Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, маляр цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 



Сторінки людських трагедій

233

УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. роз-
стріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 17.12.1958 р.

ТЕЛИШЕВСЬКИЙ ФЕЛІКС МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 08.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 22.09.1937 р. розстріляний 
26.09.1937 р. Реабіл. 26.07.1960 р.

ТЕЛІШЕВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ МАРКОВИЧ, 
1903 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, по-
ляк, колгоспник. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.07.1989 р.

ТЕЛІШЕВСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 
1888 р.н., с. Держанівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. 
Реабіл. 30.07.1989 р.

ТЕЛІШЕВСЬКИЙ ЮЛІАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., с. Держанівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, голова правління 
сільської споживчої кооперації, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 22.12.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 02.11.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 27.11.1992 р. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1989 р.

ТЕЛІШМАН КАЛИНА ОПАНАСОВИЧ, 
1897 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. роз-
стріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 06.07.1963 р.

ТЕЛІШМАН ОЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ, 
1885 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 29.03.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 13.05.1932 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 19.12.1989 р.

ТЕЛІШМАН ТОФАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1886 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, 

українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.09.1989 р.

ТЕЛІШМАН ФЕДІР ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 19.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 26.01.1990 р.

ТЕЛЬНОВ МИТРОФАН ТРОХИМОВИЧ, 
1902 р.н., кол. хут. Нижньодолговський Нехаїв-
ського р-ну Сталінградської обл., РФ, прож. 
смт Тростянець, росіянин, із селян, освіта вища, 
старший ветеринарний лікар Тростянецького ра-
йону. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 9, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. 
Реабіл. 07.04.1989 р.

ТЕЛЯТНИК ДЕНИС ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Вікторівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1944 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.09.1994 р.

ТЕМНОГОРОВ ПАВЛО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1890 р.н., м. Дніпродзержинськ Дніпропетров-
ської обл., прож. смт Чернівці, українець, із ро-
бітників, освіта початкова, інструктор організа-
ційного відділу райспоживспілки, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 11.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 10.09.1938 р. розстріляний 21.09.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1959 р.

ТЕМЦОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., м. Віль-
нюс, Литва, прож. м. Жмеринка, поляк, із робіт-
ників, освіта початкова, сажотрус житлового ко-
оперативу, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.09.1938 р. розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 
10.02.1959 р.

ТЕНДЕРИКА ГАВРИЛО ХАРИТОНОВИЧ, 
1885 р.н., с. Липки Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, священик, одруж., 
2 дітей. Арешт. 24.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
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обл. від 16.05.1945 р. справа припинена у зв’язку 
зі смертю 02.04.1945 р. Реабіл.

ТЕНДЛЕР МОЙСЕЙ ЮЛІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Шаргород, прож. м. Санкт-Петербург, РФ, єв-
рей, із службовців, освіта незакінчена вища, зуб-
ний лікар 169 зенітного артилерійського полку, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 23.07.1943 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Ленін-
градської армії протиповітряної оборони, РФ, від 
21.08.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
09.06.1995 р.

ТЕНЕР ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 1921 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, єврей, освіта серед-
ня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
05.05.1944 р. Звинувач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. 
05.07.1944 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реа-
біл. 22.06.1994 р.

ТЕНЦЕР СОФІЯ НАУМІВНА, 1926 р.н., м. Він-
ниця, єврейка, із ремісників, освіта середня, пе ре-
кла дач-друкарка військової комендатури м. Бран-
діїв, Німеччина. Арешт. 15.12.1945 р. Звинувач. 
за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За вироком ВТ групи 
окупаційних військ в Німеччині від 10.05.1946 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 11.07.1957 р.

ТЕОДОРОВИЧ АНДРІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Білин Ковельського р-ну Волинської 
обл., прож. смт Літин, українець, із духовенства, 
освіта неповна середня, діловод райвиконкому, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 20.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Вдру-
ге звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За поста-
новою ОН МДБ СРСР від 19.11.1949 р. засланий 
до Сибіру, РФ. Реабіл. 15.12.1955 р.

ТЕОДОРОВИЧ КОРНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1895 р.н., с. Новоселиця Літинського р-ну, украї-
нець, із службовців, малописьменний, помічник 
бухгалтера колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. розстріляний 17.02.1938 р. Реабіл. 
22.06.1960 р.

ТЕПЕРМАН НУХИМ АБРАМОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із ремісників, 
малописьменний, завідувач буфету «Цукророб-
кооп», одруж., 2 дітей. Арешт. 31.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.06.1957 р.

ТЕПЛИЦЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1900 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
05.06.1989 р.

ТЕПЛИЦЬКИЙ ІХІЛЬ КЕЛЬМАНОВИЧ, 
1903 р.н., м. Бершадь, єврей, із ремісників, освіта 
початкова, касир цук рокомбінату, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 01.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
31.07.1963 р.

ТЕПЛИЦЬКИЙ МИТРОФАН СТЕПАНО-
ВИЧ, 1903 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, конюх рай-
споживспілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ, (умовно). Реабіл. 24.01.1990 р.

ТЕПЛОВ ТАРАС ЄРЕМІЙОВИЧ, 1867 р.н., 
с. Жуківці Жмеринського р-ну, росіянин, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
20.02.1930 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 
06.12.1989 р.

ТЕПЛЯКОВ ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Молочні Двори Плавського р-ну 
Тульської обл., РФ, прож. с. Шляхова Бершад-
ського р-ну, росіянин, із робітників, освіта почат-
кова, столяр Удицького цук ро за во ду, одруж. 
Арешт. 04.01.1946 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
25.05.1946 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 22.01.1992 р.

ТЕРАВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ, 
1882 р.н., с. Остапківці Немирівського р-ну, 
прож. смт Браїлів Жмеринського р-ну, украї-
нець, із духовенства, освіта середня спеціальна, 
священик, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 14.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.10.1989 р.

ТЕРЕЗА (ТЕРАЗ) ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Ковалівка Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 18.07.1931 р. Звинувач. за ст. 54-11, 
12 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 30.11.1931 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 03.01.1990 р.
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ТЕРЕНТЬЄВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Леонтьєво Каушанського р-ну, Молдова, прож. 
м. Бендери, Молдова, молдованин, із селян, не-
письменний, робітник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
14.10.1923 р. Звинувач. за ст. 98 КК УСРР (неза-
конний перетин кордону). За вироком Мо ги лів-
По діль сь кого нарсуду від 20.08.1924 р. справа 
припинена.

ТЕРЕПА ІВАН КЛИМОВИЧ, 1892 р.н., с. Гли-
бочок Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
23.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
11.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 
16.07.1958 р.

ТЕРЕПА ПЕТРО РОМАНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 23.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ТЕРЕПА ЯКІВ ПОРФИРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 17.03.1930 р. За постановою Трійки 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 25.03.1930 р. 
заслан. на Північ РФ. Реабіл. 30.04.1996 р.

ТЕРЕФЕЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1917 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, освіта почат-
кова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
13.12.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Ленінградської обл., 
РФ, від 21.12.1941 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою ВТ Ленінградського фронту, РФ, від 
10.01.1942 р. вирок змінено на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.03.1996 р.

ТЕРЕХОВИЧ ОМЕЛЯН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1878 р.н., с. Свинарин Турійського р-ну Волин-
ської обл., прож. смт Оратів, поляк, із селян, ма-
лописьменний, обхідник 6 дистанції залізниці, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 29.10.1937 р. розстріляний 
11.11.1937 р. Реабіл. 16.02.1989 р.

ТЕРЕХОВСЬКИЙ ІВАН ГАВРИЛОВИЧ, 
1899 р.н., с. Гришки Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Жмеринка, українець, із 
селян, малописьменний, робітник вагоноремонт-
ного заводу, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.03.1938 р. 

Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ДТВ НКВС ст. Жмеринка від 05.07.1938 р. справа 
припинена.

ТЕРЕШАТОВ ГРИГОРІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 
1889 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. с. Вище-
ольчедаїв Мурованокуриловецького р-ну, молдо-
ванин, із службовців, письменний, працівник 
цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 27.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.10.1955 р.

ТЕРЕШКІВСЬКИЙ АНТОН АНДРОНОВИЧ, 
1903 р.н., смт Браїлів Жмеринського р-ну, украї-
нець, із робітників, малописьменний, бригадир 
автоколони, не одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 17.01.1990 р.

ТЕРЕШКО НИКИФІР СИДОРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Оляниця Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 10.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 17.06.1931 р. справа припинена.

ТЕРЕШКО ПЕТРО ІЛЛІЧ, 1913 р.н., смт Шпи-
ків Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець. Арешт. 
23.12.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За 
вироком ВТ 159 окремої СБ від 10.01.1943 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.03.1964 р.

ТЕРЕЩЕНКО ДОРОФІЙ МИРОНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Заградівка Криворізького р-ну Дні-
пропетровської обл., прож. м. Тульчин, украї-
нець, із селян, освіта вища, викладач педагогіч-
ної школи, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.07.1958 р.

ТЕРЕЩЕНКО ДЕНИС ТРИФОНОВИЧ, 
українець, із селян. Затриманий і звинувач. за 
участь у заворушеннях на Немирівському винза-
воді 18.03.1932 р. За постановою Немирівського 
РВ ДПУ від 16.07.1932 р. справа припинена

ТЕРЕЩЕНКО МИХАЙЛО КИРИЛОВИЧ, 
1906 р.н., с. Лебединка Уманського р-ну Черкась-
кої обл., українець, ін спек тор-аг ро ном буряко-
управління. Арешт. 09.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 8, 11, 14, 20 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. 
розстріляний 30.11.1937 р. Реабіл. 13.12.1989 р.
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ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР НИКИФОРО-
ВИЧ, 1888 р.н., кол. с. Деражня Київського р-ну 
Київської обл., прож. с. Михайлівка Він ниць кого 
р-ну, українець, із селян, освіта середня, лісник, 
одруж. Арешт. 06.12.1929 р. Звинувач. за ст. 109 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
22.07.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
26.01.1990 р.

ТЕРЕЩУК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Соколова Хмільницького р-ну, прож. кол. 
с. Сидориха, теп. у складі м. Хмільник, украї-
нець, із селян, малописьменний, грабар ст. Хміль-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. 
розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 06.04.1989 р.

ТЕРЕЩУК КИРИЛО ЯКОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Кривошиї Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.03.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
14.02.1990 р.

ТЕРЕЩУК ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1910 р.н., м. Ко-
зятин, українець, із робітників, малописьмен-
ний, вагоноремонтний майстер ст. Козятин, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.09.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць кого 
гарнізону від 28.04.1945 р. виправданий.

ТЕРЕЩУК СЕМЕН МЕФОДІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Сокиринці Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, вдівець, 1 ди-
тина. Арешт. 19.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
09.01.1990 р.

ТЕРЕЩУК ФЕОДОСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Воронівці Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. розстрі-
ляний 14.05.1938 р. Реабіл. 30.12.1964 р.

ТЕРЕЩУК-ЛАВРЕНЧУК АНДРІЙ ФЕДО-
ТОВИЧ, 1899 р.н., с. Кривошиї Хмільницького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж. Арешт. 09.01.1941 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1, 78 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 22.02.1941 р. виправданий.

ТЕРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Кинашів Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, заготівельник 
фуражу, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 19.03.1958 р.

ТЕРЛЕЦЬКА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 
1885 р.н., с. Огіївка Гайсинського р-ну, прож. с. Сло-
бо да-Шар го род ська Шаргородського р-ну, укра-
їнка, із духовенства, освіта початкова, домогос-
подарка, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.03.1936 р. 
Звинувач. за ст. 17, 54-1 «а» КК УСРР. За вироком 
ВТ КВО від 28.06.1936 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.09.1991 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ АДАМ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Бубнівка Волочиського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Махаринці Козятинського 
р-ну, поляк, із службовців, освіта початкова, бух-
галтер робітничого кооперативу цук ро за во ду, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 28.09.1938 р. Реабіл. 25.12.1958 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ, 
1907 р.н., с. Голодьки, прож. кол. с. Лодзіївка 
Барського р-ну, поляк, коваль колгоспу. Арешт. 
10.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. 
розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ АПОЛЛІНАРІЙ МИКОЛА-
ЙОВИЧ, м. Умань Черкаської обл., прож. с. Ка-
пустяни Тростянецького р-ну, поляк, бухгалтер 
цук рокомбінату. Арешт. 12.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 02.11.1937 р. розстріляний 
02.12.1937 р. Реабіл. 23.03.1989 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ АРТЕМ МАКСИМОВИЧ, 
1883 р.н., м. Гайсин, українець, із ремісників, ма-
лописьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.04.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 20.08.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 11.01.1990 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 27.10.1937 р. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.07.1959 р.
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ТЕРЛЕЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ АПОЛЛОНО-
ВИЧ, 1905 р.н., с. Сковородки Старокостянти-
нівського р-ну Хмельницької обл., прож. м. Він-
ниця, поляк, із селян, малописьменний, голова 
правління обласної інвалідної страхової каси, 
одруж. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 01.02.1938 р. 
Реабіл. 22.05.1989 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ДЕНИС ТИМОФІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Чухелі Волочиського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Мамлютка Північно-Ка-
зах стан ської обл., Казахстан, поляк, коваль. За 
постановою Трійки УНКВС Північно-Ка зах-
стан ської обл., Казахстан, від 30.09.1938 р. роз-
стріляний. Реабіл. 20.03.1989 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ КАЗИМИР ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1914 р.н., с. Скаржинці Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 01.03.1938 р. За ви-
роком ВТ Уральського ВО, РФ, від 22.04.1939 р. 
виправданий.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Мала Вулига Тиврівського р-ну, прож. 
м. Балта Одеської обл., українець, із духовенства, 
освіта початкова, священик, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 21.03.1936 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УСРР. За вироком ВТ КВО від 27.06.1936 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.09.1991 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, 
1873 р.н., с. Вовківці Хмельницької обл., прож. 
с. Підлісний Ялтушків Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, машиніст моло-
тарки МТС, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.04.1957 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЙЦЕХОВИЧ, 
1894 р.н., с. Кривачинці Волочиського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Жмеринка, поляк, із селян, 
освіта початкова, завідувач їдальні вагоноре-
монтного заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.01.1938 р. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 05.03.1938 р. розстріляний 28.03.1938 р. 
Реабіл. 26.10.1957 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ, 
1905 р.н., с. Міжлісся, прож. с. Заможне Барсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, ко-
валь колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 

Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. роз-
стріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 26.02.1970 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1884 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
службовців, освіта середня спеціальна, вчитель, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
відділу ДПУ від 20.04.1933 р. справа припинена.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО КАРЛОВИЧ, 
1885 р.н., с. Бригидівка Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 30.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11, 13 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.01.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1902 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
службовців, освіта середня спеціальна, учитель, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 30.07.1946 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ Жито-
мирського гарнізону від 04.10.1946 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 02.11.1946 р. 
вирок скасовано.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ НИКОДИМ МАКАРОВИЧ, 
1893 р.н., м. Гайсин, українець, із селян, освіта 
початкова, інструктор організаційного відділу 
райспоживспілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 
07.05.1959 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР НИКИФОРО-
ВИЧ, 1899 р.н., м. Жмеринка, українець, із служ-
бовців, освіта середня, інспектор райвиконкому, 
одруж. Арешт. 10.12.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УСРР. За постановою Жмеринської проку-
ратури від 12.02.1931 р. справа припинена.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ПОРФИРІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Червона Гребля Чечельницько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постано-
вою Чечельницького РВ НКВС від 25.12.1937 р. 
справа передана на розгляд Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. Подальша доля невідома. Реабіл. 
15.08.1996 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1888 р.н., с. Митки Барського р-ну, прож. с. Дран-
ка Тульчинського р-ну, українець, із духовен-
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ства, освіта середня, завідувач водяного млина, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 14.06.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 17.05.1945 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.08.1960 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ АПОЛЛОНО-
ВИЧ, 1906 р.н., с. Сковородки Старокостянти-
нівського р-ну Хмельницької обл., прож. кол. 
с. Шереметка, теп. у складі м. Він ниця, поляк, із 
селян, малописьменний, кочегар електростанції, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
14.12.1937 р. Реабіл. 29.04.1989 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 
1913 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. По-
півці Барського р-ну, поляк, із робітників, пись-
менний, вчитель. Арешт. 28.10.1935 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 11.03.1936 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реа-
біл. 25.07.1991 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ, 
1876 р.н., с. Крикливець Крижопільського р-ну, 
прож. с. Сло бо да-Шар го род ська Шаргородського 
р-ну, українець, із селян, освіта середня спеці-
альна, священик. Арешт. 21.03.1936 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УСРР. За вироком ВТ КВО 
від 27.06.1936 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
24.09.1991 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ФРАНЦ АДАМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Скаржинці Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, не одруж. 
Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 22.04.1964 р.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 22.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
09.06.1961 р.

ТЕРНАВЕЦЬ АНТОН КАЛЕНИКОВИЧ, 
1884 р.н., с. Якушинці Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник риб-
тресту, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.10.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ТЕРНАВСЬКИЙ ВЕНІАМІН ЕРАЗМОВИЧ, 
1897 р.н., с. Бортники Тульчинського р-ну, прож. 
с. Зяньківці Немирівського р-ну, поляк, освіта се-
редня, вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 09.11.1960 р.

ТЕРНАВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ КАПІТОНО-
ВИЧ, 1901 р.н., с. Мала Тернівка, прож. с. Гаряч-
ківка Крижопільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, столяр колгоспу, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 06.04.1989 р.

ТЕРНАВСЬКИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Гарячківка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.05.1989 р.

ТЕРНАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПРОКОПО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Майдан, прож. смт Воронови-
ця Він ниць кого р-ну, українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, бухгалтер райфінвід-
ділу, одруж. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
відділу ДПУ від 04.05.1933 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 16.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 
23.11.1937 р. Реабіл. 06.03.1963 р.

ТЕРНАВСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР ЙОСИПО-
ВИЧ, 1893 р.н., с. Верхня Слобідка Піщанського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 13.10.1989 р.

ТЕРНАВСЬКИЙ ФРАНЦ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1906 р.н., с. Осична Хмільницького р-ну, 
прож. смт Летичів Хмельницької обл., поляк, із 
селян, освіта початкова, грабар будівництва, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстріляний 
02.10.1938 р. Реабіл. 10.01.1962 р.

ТЕРНИЦЬКИЙ ІВАН ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Грузьке, прож. с. Митків Гайсинсько-
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го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1989 р.

ТЕРНОВЕНКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1896 р.н., с. Заозерне Тульчинського р-ну, прож. 
с. Дмитренки Гайсинського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
22.04.1930 р. справа припинена.

ТЕРПЕЛЮК ФЕДІР ЙОСИПОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Попелюхи Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, не одруж. Арешт. 25.12.1928 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кого окрвідділу ДПУ від 13.03.1929 р. спра-
ва припинена.

ТЕРПЕЦЬКИЙ (ТЕРЛЕЦЬКИЙ) ДАНИЛО 
ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., с. Гриненки Немирів-
ського р-ну, українець, одно осіб ник. Арешт. 
15.12.1937 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 15.07.1989 р.

ТЕРПІЛОВСЬКИЙ ФЕЛІКС АНТОНОВИЧ, 
1890 р.н., смт Теплик, поляк, із міщан, освіта се-
редня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 05.06.1938 р. Звинувач. за ст. 68, 69, 76 КК 
БРСР. За постановою Трійки НКВС БРСР від 
22.09.1938 р. розстріляний 05.10.1938 р. Реабіл. 
11.09.1956 р.

ТЕРТУС АДАМ ТИМОФІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Флорине Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 01.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
13.06.1930 р. ув’язн. на 6 р. концтаборів. Реабіл. 
04.05.1990 р.

ТЕРТУС ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Ставки, прож. с. Флорине Бершадського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, по-
мічник бухгалтера нафтової бази, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.08.1956 р.

ТЕРТУС МИКОЛА СЕВАСТЯНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Флорине Бершадського р-ну, прож. м. Томськ, 
РФ, студент лісового технікуму. Арешт. 1937 р. 
Ув’язн. на 8 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 

ТЕСА МАРІЯ ГНАТІВНА, 1891 р.н., кол. 
с. Слободзіївка, Бессарабія, прож. с. Суботівка 
Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, самітня, 2 дітей. 
Арешт. 27.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
20.10.1939 р. засудж. на 1 рік і 8 місяців ВТТ. За 
ухвалою Верховного суду УРСР від 04.12.1939 р. 
вирок скасовано, справа припинена. 

ТЕСЛЮК ПРОКІП МИХАЙЛОВИЧ, 1890 р.н., 
смт Бродецьке Козятинського р-ну, прож. м. Бер-
дичів Житомирської обл., українець, із селян, 
малописьменний, коногон ст. Бердичів, одруж., 
3 дітей. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ДТВ НКВС ст. Козятин 
від 08.11.1937 р. справа припинена.

ТЕСЛЮК РОМАН ІСААКОВИЧ, 1884 р.н., 
м. Липовець, прож. кол. с. Скакунка, теп. у скла-
ді м. Липовець, українець, із селян, освіта почат-
кова, колгоспник, одруж. Арешт. 03.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.10.1989 р.

ТЕСЛЯ ГНАТ МИКОЛАЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Іваньки Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.10.1929 р. Звинувач. за ст. 17, 
54-8, 10 КК УСРР. За постановою Бердичівської 
окрпрокуратури від 07.08.1930 р. справа припи-
нена.

ТЕСЛЯ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1891 р.н., кол. 
с. Сиракости Перемишлянського пов., теп. Львів-
ської обл., прож. смт Піщанка, українець, із се-
лян, освіта початкова, мірошник колгоспу. Арешт. 
21.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 29.04.1989 р.

ТЕСЛЯ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., кол. 
с. Сиракости Перемишлянського пов., теп. Львів-
ської обл., прож. с. Ялтушків Барського р-ну, 
українець, кравець колгоспу. Арешт. 15.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.04.1989 р.

ТЕСЛЯ ПЕТРО ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Соколова Хмільницького р-ну, поляк, мало-
письменний, тесля 114 військової будівельної 
дільниці, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.10.1958 р.
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ТЕСМЕНЕЦЬКА ГАННА АНДРІЇВНА, 
1897 р.н., с. Мала Стратіївка Тростянецького 
р-ну, українка, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ниця, одруж., 4 дітей. Арешт. 06.01.1948 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 19.03.1948 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1992 р.

ТЕСМЕНЕЦЬКИЙ РОДІОН ЮХИМОВИЧ, 
1872 р.н., с. Мала Стратіївка Тростянецького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, хлібо-
роб, одруж., 3 дітей. Арешт. 09.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 22.04.1931 р. заслан. на 3 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. 10.11.1989 р.

ТЕСМЕНЕЦЬКИЙ ФЕДІР ІСАКОВИЧ, 
1888 р.н., с. Стратіївка Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, на час 
ареш ту без певних занять, одруж., 6 дітей. Арешт. 
22.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 22.02.1990 р.

ТЕСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛА-
ЙОВИЧ, 1892 р.н., с. Чемериське Барського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, хлібороб, 
одруж. Арешт. 12.05.1928 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УСРР. За вироком Мо ги лів-По діль сь кого 
окрсуду від 12.07.1928 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 07.09.1994 р.

ТЕСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 
1914 р.н., смт Чернівці, українець, із селян, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 
10.04.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ 12 армії від 21.04.1942 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.04.1995 р.

ТЕСЬМИНЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОПАНА-
СОВИЧ, 1886 р.н., с. Верхівка Тростянецького р-ну, 
прож. с. Козятин Козятинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, машиніст депо ст. Ко-
зятин, одруж. Арешт. 23.06.1941 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. Етапований у РФ. Подальша 
доля невідома. За постановою УМДБ Він ниць кої 
обл від 15.04.1948 р. справа припинена.

ТЕТЕЛЯ ГНАТ СТЕПАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Цекинівка Ямпільського р-ну, українець, із ро-
бітників, освіта початкова, механік колгоспу, 
одруж. Арешт. 12.10.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 31.01.1962 р.

ТЕТЕЛЯ ОВКСЕНТІЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, слюсар колгос-
пу, одруж. Арешт. 10.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 28.03.1938 р. 
Реабіл. 28.11.1959 р.

ТЕТЕРУК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Вікентіївка Липовецького р-ну, прож. кол. 
с. Скакунка, теп. у складі м. Липовець, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.07.1961 р.

ТИВОРСЬКИЙ ГНАТ МАКАРОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Городище Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
13.05.1939 р. засудж. на 4 р. ВТТ і 2 р. п/п. Реабіл. 
25.10.1994 р.

ТИВРІВСЬКИЙ МОЙСЕЙ ВОЛЬФОВИЧ, 
1904 р.н., м. Він ниця, єврей, із ремісників, освіта 
середня, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 07.03.1925 р. Звинувач. за ст. 61 
КК УСРР. За вироком Подільського губсуду від 
11.07.1925 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
30.07.1926 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 08.10.1926 р. заслан. 
на 3 р. до Середньої Азії. Реабіл. 07.03.1996 р.

ТИГИБКО МИХАЙЛО ОНУФРІЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Мишарівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 16.05.1933 р. справа припинена.

ТИДЛЯЧКА ГАННА АВГУСТІВНА, 1895 р.н., 
Німеччина, прож. с-ще Бродецьке Козятинського 
р-ну, німкеня, із селян, малописьменна, приби-
ральниця цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
24.06.1941 р. Етапована у РФ. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
13.01.1943 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ТИКВАЧ МИХАЙЛО КАРПОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Кам’яногірка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
справа припинена.
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ТИКВИЦЯ АНТОНІНА ФРАНЦІВНА, 1911 р.н., 
с. Слобода-Бушанська Ямпільського р-ну, укра-
їнка, із селян, малописьменна, колгоспниця, не-
одруж. Арешт. 26.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ТИЛИШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1911 р.н., с. Кропивна Хмільницького 
р-ну, прож. м. Він ниця, поляк, із селян, освіта не-
повна середня, тракторист МТС, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1958 р.

ТИЛИШЕВСЬКИЙ ФАУСТИН ТИМОФІ-
ЙОВИЧ, 1897 р.н., с. Кропивна Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, ветери-
нарний санітар колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
05.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 
07.05.1958 р.

ТИЛІС ПОЛІНА ІЗРАЇЛІВНА, 1888 р.н., м. Він-
ниця, єврейка, із ремісників, освіта початкова, 
завідувач дитячого садка, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 24.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
13.08.1938 р. засуджена до розстрілу. За ухвалою 
Верховного суду СРСР від 02.11.1938 р. міру по-
карання змінено на 10 р. ВТТ. За ухвалою Вер-
хов ного суду СРСР від 13.04.1940 р. справа при-
пинена.

ТИМЕНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Гальжбіївка Ямпільського р-ну, прож. с. Рож-
нятівка Томашпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, лісник, одруж. Арешт. 
10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТИМІНСЬКИЙ АРСЕН ФЕДОРОВИЧ, 
1893 р.н., с. Пиріжна Кодимського р-ну Одеської 
обл., українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж., 3 дітей. Арешт. 03.02.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Чечельницького РВ ДПУ від 10.05.1932 р. справа 
припинена.

ТИМІНСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1891 р.н., м. Бєлосток, Польща, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із робітників, освіта початкова, то-

кар майстерень ст. Жмеринка, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 30.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
20.08.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Вдруге за арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 58-1 
а, 8, 11, 59 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.12.1937 р. розстріляний 26.12.1937 р. 
Реабіл. 31.01.1961 р.

ТИМІНСЬКИЙ ЙОСИП ТИМОФІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Савинці Тростянецького р-ну, прож. 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, слюсар цук ро за во ду, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. 
Реабіл. 15.07.1989 р.

ТИМКІВ СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ, 1908 р.н., 
смт Корпець Монастириського р-ну Тернопіль-
ської обл., прож. с. Новоселиця Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого відділу ДПУ від 16.05.1933 р. спра-
ва припинена.

ТИМКОВ ВАРФОЛОМІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
29.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
03.09.1937 р. розстріляний 13.09.1937 р. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ТИМКОВ ОНУФРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Опаки Золочівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Селевинці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, конюх залізнич-
ної ст. Немирів, одруж., 6 дітей. Арешт. 18.08.1937 р. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
26.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.10.1959 р.

ТИМКОВ САВА ФЕДОРОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Михайлівка Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 21.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 16.11.1937 р. 
Реабіл. 30.11.1989 р.

ТИМКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МАРТИНО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Адамівка, прож. с. Чемериське 
Барського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
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ний, колгоспник, одруж. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 12.01.1938 р. 
розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 24.04.1989 р.

ТИМНЮК АНДРІЙ СОЗОНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Черемошне Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.08.1929 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 03.11.1929 р. ув’язн. на 10 р. концтабо-
рів. Реабіл. 06.10.1993 р.

ТИМОФЄЄВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 
1899 р.н., м. Санкт-Петербург, РФ, росіянин, із 
службовців, освіта вища, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 22.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «б», 8, 11 КК УРСР. За постановою ОВ 
НКВС 17 СК від 23.12.1937 р. справа припинена.

ТИМОФЄЄВ МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Гонорівка Ямпільського р-ну, прож. 
м. Спаськ, РФ, росіянин, із робітників, освіта не-
повна середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«б», 8, 9, 11 КК РРФСР. За вироком Верхов ного 
суду СРСР від 22.04.1938 р. розстріляний 
22.04.1938 р. Реабіл. 07.01.1961 р.

ТИМОФЄЄВ ПИЛИП КУЗЬМИЧ, 1918 р.н., 
с. Пи ли пи-Борівські Чернівецького р-ну, росія-
нин, вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 1 КК РРФСР. За вироком ВТ Балтійського фло-
ту засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 22.05.1991 р.

ТИМОФІЄНКО ГРИГОРІЙ МАКАРОВИЧ, 
1896 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.03.1962 р.

ТИМОФІЇВ (ТИМОФЄЄВ) ВІКТОР АНТО-
НОВИЧ, 1886 р.н., ст. Рожище Волинської обл., 
прож. ст. Липовець, українець, із службовців, 
малописьменний, начальник станції ст. Липо-
вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1, 6, 7, 9, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Одеської обл. від 08.10.1938 р. 
розстріляний 19.10.1938 р. Реабіл. 17.11.1954 р.

ТИМОФІЇВ (ТИМОФЄЄВ) ПЕТРО ПРОКО-
ПОВИЧ, 1890 р.н., с. Бронниця Мо ги лів-По діль-
сь кого р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 

08.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.05.1933 р. спра-
ва припинена.

ТИМОФІЇВ-МАЦИБАН ГЕОРГІЙ ФЕДО-
РОВИЧ, 1918 р.н., м. Жмеринка, із робітників, 
освіта неповна середня, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 12.05.1945 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За ухвалою ВТ Прик. ВО 
від 25.12.1945 р. справа припинена, звільнений.

ТИМОФІЙЧУК ПЕТРО ДЕМ’ЯНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Пеньківка Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 07.10.1940 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 28.11.1940 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реа-
біл. 16.06.1992 р.

ТИМОХІН МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1902 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, 
прож. м. Бершадь, росіянин, із селян, освіта неза-
кінчена вища, технічний керівник лісової ділянки, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 25.09.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-3, 10 КК УРСР. За вироком Він ницького 
обл су ду від 02.02.1946 р. засудж. на 6 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.05.1992 р.

ТИМОШЕНКО АРТЕМ ПРОКОПОВИЧ, 
1896 р.н., с. Бондурі Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, продавець крам-
ниці сільського споживчого товариства, одруж., 
6 дітей. Арешт. 31.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
28.05.1938 р. Реабіл. 06.05.1959 р.

ТИМОШЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 04.04.1930 р. Звинувач. за «участь 
у повстанському загоні А. Волинця». За постано-
вою Тульчинського окрвідділу ДПУ засланий на 
Північ РФ. Реабіл.

ТИМОШЕНКО ІВАН САВОВИЧ (СОЗОНО-
ВИЧ), 1895 р.н., м. Добрянка Чернігівської обл., 
прож. м. Тульчин, українець, із робітників, осві-
та неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного 
суду СРСР від 05.10.1938 р. засудж. на 15 р. ВТТ. 
За ухвалою Верховного суду від 03.06.1940 р. ви-
рок скасовано, справа направлена на додаткове 
розслідування. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 30.06.1943 р. термін покарання змінено до 
фактично відбутого, звільнений. Реабіл. 20.09.1968 р.
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ТИМОШЕНКО ІЛЛЯ БОРИСОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Пологе Займище Ахтубинського р-ну Астра-
ханської обл., РФ, росіянин, із селян, малопись-
менний, в’язень табору будівництва № 211 НКВС 
СРСР. У квітні 1940 р. втік з табору. Вдруге за-
арешт. 10.07.1940 р. Звинувач. за ст. 54-14 КК 
УРСР. За постановою ОВ табору будівництва 
№ 211 НКВС СРСР справа припинена.

ТИМОШЕНКО ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1890 р.н., м. Київ, прож. м. Він ниця, українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, вчений 
сек ретар філії Всеукраїнської академії наук. 
Арешт. 22.08.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 02.09.1930 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 12.12.1989 р.

ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР КИРИЛОВИЧ, 
1912 р.н., с. Мізяківські Хутори Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 29.04.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. Подальша 
доля невідома. Реабіл. 11.04.1996 р.

ТИМОШЕНКО ЮРІЙ-ГРИГОРІЙ ДМИТ-
РО ВИЧ, 1891 р.н., с. Березівка Макарівського 
р-ну Київської обл., прож. с. Студена Піщансько-
го р-ну, українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, учитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.12.1926 р. 
Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 15.11.1927 р. 
справа припинена.

ТИМОЩЕНКО ЮХИМ ПЕТРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Кам’яногірка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 31.10.1989 р.

ТИМОЩУК АРСЕН ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Куманівка Козятинського р-ну, прож. с. Бере-
зівка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, вчитель, одруж., 4 дітей. Арешт. 
09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
15.05.1933 р. справа припинена.

ТИМОЩУК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Дмитрашківка Піщанського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 13.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 02.11.1937 р. розстріляний 20.11.1937 р. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ТИМОЩУК ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Юрівка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
25.05.1939 р. засудж. на 4 р. ВТТ. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 18.05.1940 р. виправданий.

ТИМОЩУК ІВАН ТРОХИМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Юрівка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 19.04.1956 р.

ТИМОЩУК ІЛЛЯ ГНАТОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Гурівці Козятинського р-ну, українець, зоотех-
нік. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 25.01.1938 р. 
Реабіл. 30.05.1989 р.

ТИМОЩУК МИКИТА ЯКИМОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Конатківці Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
28.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 15.05.1932 р. за-
слан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.01.1996 р.

ТИМОЩУК МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ, 
1900 р.н., с. Юрівка Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 25.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. роз-
стріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 19.04.1956 р.

ТИМОЩУК НИКАНДР НАЗАРОВИЧ, 
1886 р.н., с. Куманівка Козятинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 20.12.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 05.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 25.01.1990 р.

ТИМОЩУК НИКИФІР АНДРІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Юрівка Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстрі-
ляний 26.04.1938 р. Реабіл. 19.04.1956 р.

ТИМОЩУК САВА АНТОНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Бухни Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, пасічник колгоспу, 
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одруж., 1 дитина. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.03.1961 р.

ТИМРАКОВИЧ АНДРІЙ АЛЬБІНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловець-
кого р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. роз-
стріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 31.08.1963 р.

ТИМУНЬ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1905 р.н., с. Носківці Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.03.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Станіслав-
чицького РВ ДПУ від 07.04.1932 р. справа припи-
нена.

ТИМУС ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Галич Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. с. Спи-
чинці Погребищенського р-ну, поляк, із робітни-
ків, письменний, слюсар радгоспу, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 31.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.06.1989 р.

ТИМУСЯК ДЕНИС КИРИЛОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Кісниця Крижопільського р-ну, прож. смт Вап-
нярка Томашпільського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, конюх контори «Коопптах», 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.06.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Одеської обл. від 05.03.1938 р. розстріляний 
07.03.1938 р. Реабіл. 20.05.1959 р.

ТИМУШ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, 1925 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-
ків, освіта неповна середня, столяр маслозаводу, 
одруж. Арешт. 06.04.1949 р. Звинувач. за ст. 54-1 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 30.05.1955 р.

ТИМЦУНІК ДЕМ’ЯН ПЕТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Песець Новоушицького р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, 
освіта початкова, машиніст депо, одруж., 6 дітей. 
Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-За-
хід ної залізниці від 28.02.1938 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.09.1992 р.

ТИМЧАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Нагоряни Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-

нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 27.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. справа припинена.

ТИМЧЕНКО АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Лозувата Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 12.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 30.03.1966 р. 
Вдруге за арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.04.1965 р.

ТИМЧЕНКО КИРИЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1893 р.н., с. Лозувата Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, конюх школи, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.09.1965 р.

ТИМЧЕНКО МЕФОДІЙ ПАХОМОВИЧ, 
1894 р.н., с. Скрицьке Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 27.03.1989 р.

ТИМЧЕНКО СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1897 р.н., м. Коломия Іва но-Фран ків сь кої обл., 
прож. смт Сутиски Тиврівського р-ну, українець, 
із службовців, малописьменний, завідувач елек-
тростанції, одруж. Арешт. 20.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 08.01.1939 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 16.08.1993 р.

ТИМЧЕНКО ТИХІН КІНДРАТОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Анциполівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, їздовий колгоспу, одруж. 
Арешт. 29.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 29.09.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. 
Реабіл. 06.02.1963 р.

ТИМЧИК ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1989 р.
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ТИМЧИК ВАСИЛЬ КУЗЬМОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Нестерварка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, керуючий будинками 
військового житлового кооперативу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 29.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 22.12.1957 р.

ТИМЧИК ІВАН ЄВСТАФІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
17.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
14.09.1989 р.

ТИМЧИК ІСАК ЙОСИПОВИЧ, 1893 р.н., с. Ки-
нашів Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
11.10.1989 р. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.06.1989 р.

ТИМЧИК КИРИЛО ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Соколівка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 18.08.1938 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За вироком ВТ 68 СД від 
22.11.1938 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 15.10.1985 р.

ТИМЧИК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Рудницьке Піщанського р-ну, прож. смт Коди-
ма Одеської обл., українець, із селян, малопись-
менний, робітник цук ро за во ду. Арешт. 20.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Вер-
ховного суду Молдавської АРСР від 22.02.1938 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 09.03.1993 р.

ТИМЧИК ПАНТЕЛЕЙМОН КОРНІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Рудницьке Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, са-
мотній, 1 дитина. Арешт. 05.03.1931 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 23.04.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 28.12.1989 р.

ТИМЧИК ПЕТРО КУЗЬМИЧ, 1901 р.н., с. Нес-
терварка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-

ниць кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 22.12.1957 р.

ТИМЧИК САВА ЙОВИЧ, 1885 р.н., с. Білого-
родка Ізяславського р-ну Хмельницької обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта по-
чаткова, ревізор облспоживспілки, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 02.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпроку-
ратури від 14.03.1939 р. справа припинена.

ТИМЧИШИН МИХАЙЛО МАТВІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Голобутів Стрийського р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, українець, із селян, освіта середня спе-
ціальна, фельдшер медичної амбулаторії, одруж. 
Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11, 13 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.03.1938 р. розстріляний 01.06.1938 р. 
Реабіл. 27.08.1958 р.

ТИМЧИШИН ТИМОФІЙ ФЕДОРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Вербка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, учитель, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 16.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. розстріляний 
14.01.1938 р. Реабіл. 14.01.1959 р.

ТИМЧІЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1924 р.н., с. Кле-
бань Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, учень. Арешт. 09.10.1940 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 29.12.1940 р. засудж. на 
4 р. ВТТ. Реабіл. 12.10.1990 р.

ТИМЧІЙ ІЛАРІОН ФРИЗОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Клебань, прож. с. Крищинці Тульчинського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, хлі-
бороб, одруж. Арешт. 05.04.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 20.08.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 05.12.1989 р.

ТИМЧУК ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1910 р.н., кол. с. Гжезостани Томашевського пов., 
Польща, прож. м. Бар, українець, із селян, мало-
письменний, робітник механічного заводу, не-
одруж. Арешт. 09.01.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
23.07.1940 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 15.05.1990 р.

ТИМЧУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Каленівка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
14.02.1953 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
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28.04.1953 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду УРСР від 23.12.1954 р. термін 
покарання змінено на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.09.1991 р.

ТИМЧУК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Новоселиця Кельменецького р-ну Чернівець-
кої обл., прож. с. Михайлівці Барського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.04.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 20.08.1933 р. справа припинена.

ТИМЧУК МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Ніверка Ка м’я нець-По діль сь кого р-ну Хмель-
ницької обл., прож. ст. Рахни Шаргородського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, упов-
новажений відділення залізничної міліції 
ст. Жмеринка, одруж., 1 дитина. Арешт. 04.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За постановою 
ДТВ НКВС ст. Жмеринка від 04.01.1939 р. справа 
припинена.

ТИМЧУК ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., с. До-
линяни Хотинського р-ну Чернівецької обл., 
прож. с. Немерче Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 07.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 02.11.1937 р. розстріляний 
16.11.1937 р. Реабіл. 12.12.1989 р.

ТИНДИК ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., с. Даш-
ківці, прож. с. Микулинці Літинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 13.07.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ КВО 
від 31.12.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
04.09.1992 р.

ТИНДИРИНДА ТРОХИМ ЗАХАРОВИЧ, 
1890 р.н., смт Тростянець, українець, із селян, не-
письменний, хлібороб. Арешт. 12.11.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 15.12.1930 р. заслан. на 3 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. 03.11.1989 р. Вдруге за арешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.08.1967 р.

ТИНДЮК ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 
25.10.1937 р. Реабіл. 27.07.1989 р.

ТИНКЕВИЧ СТАНІСЛАВ СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Пиків Калинівського р-ну, 
прож. м. Хмільник, поляк, із службовців, освіта 
початкова, ремісник, не одруж. Арешт. 30.06.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 12.10.1930 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Вдруге за арешт. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 28.08.1938 р. підлягав розстрілу. 
Реабіл. 30.12.1989 р.

ТИНОВЕЦЬ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Білина Велика Самбірського р-ну Львівської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, осві-
та середня, технік-рибовод «Віноблкоопсільгос-
пу», одруж., 1 дитина. Арешт. 07.02.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого відділу ДПУ від 22.05.1933 р. спра-
ва припинена.

ТИНТУЛЯК СЕМЕН КОНОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Теклівка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 26.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської опертрійки ДПУ від 27.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 30.04.1996 р.

ТИНЬКО-ТАРАБАН ЯРЕМА ІВАНОВИЧ, 
1897 р.н., смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 30.11.1921 р. Звинувач. 
за «службу у петлюрівській армії». За постано-
вою Подільської губНК від 10.01.1922 р. підлягав 
розстрілу. Реабіл. 29.08.1996 р.

ТИРАВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ПЛАТОНО-
ВИЧ, 1899 р.н., м. Бар, прож. смт Муровані Ку-
рилівці, українець, із міщан, освіта середня, вчи-
тель, одруж. Арешт. 02.03.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 31.05.1929 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реа-
біл. 17.10.1995 р.

ТИРКАЛО ГАВРИЛО ЄВМЕНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Ковалівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, бухгалтер пункту «Загот-
зерно» ст. Немирів, одруж., 1 дитина. Арешт. 
22.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 19.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. Реа-
біл. 06.06.1956 р.

ТИРЛО МАКАР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Суботівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник. Арешт. 01.09.1925 р. Звинувач. за ст. 98 ч. 1 
КК УСРР. За вироком Мо ги лів-По діль сь кого нарсу-
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ду від 22.10.1925 р. засудж. до 7 днів примусових 
робіт. Реабіл.

ТИРУК УСТИН ВАСИЛЬОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 11.07.1989 р.

ТИСЕВИЧ АНТОН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Миколаївка Козятинського р-ну, поляк, із 
службовців, освіта початкова, рахівник контори 
цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 21.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 25.12.1958 р.

ТИСЕВИЧ МИКИТА СЕМЕНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Кантелина Іллінецького р-ну, прож. ст. Маньч-
журія, РФ, росіянин, телеграфіст ст. Маньчжу-
рія. Арешт. 20.11.1929 р. Звинувач. за ст. 58-4 КК 
РФСРР. За постановою Трійки ОДПУ ДСК, РФ, 
від 18.04.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 28.06.1989 р.

ТИСМЕНЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОПАНА-
СОВИЧ, 1886 р.н., кол. с. Верхівка Хмельниць-
кої обл., прож. с. Козятин Козятинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, машиніст 
депо ст. Козятин. Арешт. 05.02.1936 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За ухвалою шляхового суду 
Пів ден но-За хід ної залізниці від 05.04.1936 р. 
справа припинена.

ТИСОВСЬКИЙ АНТОН АНДРІЙОВИЧ, 
1900 р.н., м. Жмеринка, поляк, із робітників, 
освіта середня, залізничний технік, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 16.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ДТВ ДПУ ст. Жмерин-
ка від 19.11.1930 р. справа припинена.

ТИСОВСЬКИЙ ЙОСИП АНДРІЙОВИЧ, 
1902 р.н., м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта се-
редня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 22.07.1938 р. Звинувач. за ст. 58-1, 7 КК 
РСФСР. За постановою ДТВ НКВС Амурської 
залізниці, РФ, від 01.03.1939 р. справа припинена.

ТИССЕН ЯКІВ ЯКОВИЧ, 1887 р.н., кол. с. Ки-
час, прож. с. Кунка Гайсинського р-ну, німець, 
завідувач кінного двору, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 06.01.1945 р. 
заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 07.04.1971 р.

ТИСЯЧНИЙ АНТОН КАЛІСТРАТОВИЧ, 
1872 р.н., с. Володіївці Чернівецького р-ну, укра-

їнець, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.08.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
13.10.1989 р.

ТИСЯЧНИЙ ТИМОФІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Чернявка Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 31.12.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Київського 
відділу ДПУ від 10.05.1933 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 17.01.1938 р. 
Реабіл. 20.05.1959 р.

ТИТАР ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Мишарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 13.04.1933 р. За постановою Він ниць-
кого облвідділу ДПУ від 16.05.1933 р. справа 
припинена. Вдруге за арешт. 27.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. розстрі-
ляний 17.01.1938 р. Реабіл. 20.05.1959 р.

ТИТАР ДМИТРО ДМИТРОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Куманівка Козятинського р-ну, прож. м. Неми-
рів, українець, із селян, освіта початкова, робіт-
ник цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою УНКВС Він ниць кої обл. у лютому 
1938 р. справа припинена.

ТИТАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Шабельня Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, робітник лісової 
дільниці, одруж., 3 дітей. Арешт. 04.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.10.1989 р. Вдруге за арешт. 
11.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
15.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1989 р.

ТИТАРЕНКО ДМИТРО ЄФРЕМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 28.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Липовецької 
дільниці від 20.04.1932 р. справа припи нена.

ТИТАРЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1884 р.н., с. Ковалівка Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 



Реабілітовані історією. Вінницька область

248

одруж. Арешт. 29.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 18.06.1931 р. справа припинена.

ТИТАРЕНКО ЯКІВ МАКСИМОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Клембівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, тракторист МТС, одруж. 
Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ТИТАРУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Жадани Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, вагар цук ро за во ду, одруж., 
4 дітей. Арешт. 11.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Іллінецької 
дільниці від 22.04.1931 р. справа припи нена.

ТИТАРУК ПИЛИП ДОРОФІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Теліжинці Тетіївського р-ну Київської обл., 
прож. с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 21.05.1958 р.

ТИТАРЧУК ІВАН КИРИЛОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Козятин, українець, із робітників, малопись-
менний, майстер депо ст. Козятин, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 27.07.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою ЗТВ НКДБ Він ниць кої 
залізниці від 07.09.1945 р. справа припинена.

ТИТАРЧУК ПЕТРО МАТВІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Стадниця Тетіївського р-ну Київської обл., 
українець, із селян, освіта початкова, рахівник 
колгоспу. Арешт. 30.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою прокурора Іллінець-
кої дільниці від 13.08.1932 р. справа припинена.

ТИТЕНИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1887 р.н., с. Мушкатівка Борщівського р-ну Тер-
нопільської обл., прож. с. Тернівка Козятинсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта вища, учитель, 
одруж. Арешт. 17.01.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. розстріляний 
19.08.1937 р. Реабіл. 07.07.1989 р.

ТИТОВ ІВАН ЄПІФАНОВИЧ, 1917 р.н., с. Ступ-
ники Знаменського р-ну Смоленської обл., РФ, 
прож. м. Бар, росіянин, із селян, освіта початко-
ва, слюсар сільськогосподарського училища, 
одруж. Арешт. 20.12.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За ухвалою Лінійного суду Донецької 

залізниці від 26.03.1951 р. виправданий за станом 
здоров’я.

ТИТОВ-ВАЛІЩАК ПАВЛО-АНДРІЙ СЕ МЕ-
НОВИЧ-ЙОСИПОВИЧ, 1898 р.н., с. Черниця 
Бродівського р-ну Львівської обл., прож. м. Хмель-
ницький, поляк, із селян, освіта вища, завідувач 
педагогічного технікуму, одруж. Арешт. 17.07.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 25.02.1934 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ТИТОВА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 1910 р.н., 
м. Ємільчине Житомирської обл., прож. с. Нова 
Гребля Калинівського р-ну, українка, із робітни-
ків, малописьменна, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.04.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 06.01.1945 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.12.1992 р.

ТИТОВСЬКА ВІРА ІВАНІВНА, 1897 р.н., кол. 
с. Достанове Херсонської обл., прож. с. Гарячків-
ка Крижопільського р-ну, українка, із селян, ма-
лописьменна, одно осіб ниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.01.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 20.03.1935 р. справа припинена.

ТИТОР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1903 р.н., с. Жван Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.09.1989 р.

ТИТОР ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 10.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-9, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 17.08.1963 р.

ТИТОР ПАВЛО ЯКОВИЧ, 1919 р.н., с. Теле-
линці Жмеринського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 28.11.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком ВТ Ленінградського гар-
нізону, РФ, від 25.12.1941 р. засудж. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.11.1992 р.

ТИТУЛА ІВАН ФРАНЦОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Куманівці Хмільницького р-ну, поляк, колгосп-
ник. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 04.05.1989 р.

ТИТЮК ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ, 1910 р.н., 
ст. Христинівка Черкаської обл., прож. ст. Козя-
тин, українець, із робітників, освіта вища, заступ-
ник начальника депо, одруж. Арешт. 25.06.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 19.10.1937 р. розстрі-
ляний 20.10.1937 р. Реабіл. 19.11.1992 р.

ТИТЯНИШИН ПЕТРО ЄФРЕМОВИЧ, 
1880 р.н., с. Писарівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 18.12.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 03.05.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 25.12.1989 р.

ТИТЯНСЬКА ВІРА ФЕДОРІВНА, 1893 р.н., 
с. Лука-Барська Барського р-ну, прож. м. Неми-
рів, українка, із духовенства, освіта середня, 
вчителька, одруж. Арешт. 13.06.1928 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 12 КК УСРР. За вироком Харківського 
окрсуду від 15.11.1928 р. справа припинена.

ТИХВИНСЬКИЙ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ, 
1884 р.н., с. Кривчунка Жашківського р-ну Чер-
каської обл., прож. м. Він ниця, росіянин, із служ-
бовців, освіта вища, вчитель, одруж. Арешт. 
07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.02.1970 р.

ТИХЕВИЧ НИКАНОР АНТОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Попівці Барського р-ну, українець, із селян, 
письменний, слюсар-механік артілі, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 02.10.1937 р. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1956 р.

ТИХОДЮК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Перекоринці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж. Арешт. 11.04.1942 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 395 
СД від 28.04.1942 р. розстріляний 12.05.1942 р. 
Реабіл. 18.02.1992 р.

ТИХОЛАЗ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
Галичина, прож. с. Межирів Жмеринського р-ну, 
українець, неписьменний, сторож винзаводу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 01.04.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць-
кого облвідділу ДПУ від 17.05.1933 р. справа при-
пинена.

ТИХОЛАЗ МАКСИМ ТИМОНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 25.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 27.08.1958 р.

ТИХОЛАЗ РОДІОН ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Глинянка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 25.09.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 320 СД від 02.10.1941 р. 
розстріляний 04.10.1941 р. Реабіл. 22.11.1996 р.

ТИХОЛАЗ САМІЙЛО ПЕТРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Плисків Погребищенського р-ну, прож. с. Ско-
морошки Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, тесля цук ро за во ду, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 17.12.1937 р. 
Реабіл. 29.08.1956 р.

ТИХОЛАЗ СТРАТІЙ ЛУКАШОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 27.08.1958 р.

ТИХОЛАЗ УСТИМ ТИМОФІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 02.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-11, 13 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 27.08.1958 р.

ТИХОЛАЗ ЯКІВ ДАНИЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Верхівка Барського р-ну, прож. с. Лучинець 
Мурованокуриловецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, завідувач ветеринарної лабо-
раторії, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.12.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 09.01.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ТИХОНЕНКО ДМИТРО НИКИФОРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Шумилів Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 29.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 09.06.1965 р.
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ТИХОНЕНКО ЯКІВ ГНАТОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Маньківка Бершадського р-ну, прож. с. Олек-
сандрівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, слюсар МТС, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 29.04.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 
25.10.1937 р. Реабіл. 07.10.1960 р.

ТИХОНОВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Катагоща Захаровського р-ну Рязанської обл., 
РФ, прож. м. Санкт-Петербург, РФ, росіянин, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
2 дітей. Арешт. 08.01.1949 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2, 121, 182 КК РРФСР. За постановою ОН МДБ 
СРСР від 12.11.1949 р. ув’язн. на 25 р. ВТТ. 
22.08.1951 р. термін покарання змінено на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 29.03.1956 р.

ТИХОНОВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Демидівка Жмеринського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із службовців, малописьмен-
ний, завідувач механічних цехів в’язниці, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ТИХОНОВ СЕРГІЙ МЕФОДІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Ульяновськ, РФ, прож. с. Журавлівка Тульчин-
ського р-ну, росіянин, із селян, малописьменний, 
експедитор ст. Журавлівка, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
ухвалою Верховного суду УРСР від 04.12.1939 р. 
справа припинена.

ТИХОНЧАК СОФРОН ПЕТРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 26.10.1947 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 19.03.1948 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.09.1992 р.

ТИХОНЮК АНДРІЙ ГНАТОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Шу ра-Мітлинецька Гайсинського р-ну, росія-
нин, із робітників, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 07.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За вироком ВТ 
особливого корпусу залізничних військ від 
11.04.1938 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 25.04.1991 р.

ТИХОНЮК АНТОН КАСЯНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 

УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.06.1965 р.

ТИХОНЮК ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Сільниця Тульчинського р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 09.03.1989 р.

ТИХОНЮК ПЕТРО АРТАМОНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Кузьминці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
27.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 20.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 31.08.1989 р.

ТИХОНЮК ПЕТРО ЛУКИЧ, 1900 р.н., с. Кузь-
минці Він ниць кої обл., прож. м. Хабаровськ, РФ, 
українець, начальник сільськогосподарського 
відділу Нижньоамурського пароплавства. Арешт. 
16.08.1944 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За 
вироком ВТ Нижньоамурського річкового паро-
плавства, РФ, від 26.10.1944 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 06.04.1990 

ТИХОНЮК САВА ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Юшківці Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 20.11.1928 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою Уманської прокуратури від 
08.01.1929 р. справа припинена.

ТИХОНЮК СЕРГІЙ КОРНІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Станилівка Погребищенського р-ну, прож. 
с. Тарутино Угод сько-За вод ського р-ну Калузь-
кої обл., РФ, українець, колгоспник. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою Трійки УНКВС 
Калузької обл., РФ, від 23.11.1937 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 

ТИХОПЛАВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Шабо Білгород-Дністровського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Долинка Крижопільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, моторист МТС, 
одруж. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний. Реабіл. 
08.09.1989 р.

ТИХУН ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 08.05.1933 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 26.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
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Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. роз-
стріляний. Реабіл. 29.07.1958 р.

ТИХУН ЗАХАР ІВАНОВИЧ, 1877 р.н., с. Кре-
мінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 20.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 
08.10.1938 р. Реабіл. 30.03.1965 р.

ТИЦЬ ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Киселівка Ємільчинського р-ну Житомирської 
обл., прож. с. Іванів Калинівського р-ну, украї-
нець, із робітників, малописьменний, котельник 
ст. Холоневська, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. роз-
стріляний 26.12.1937 р. Реабіл. 19.03.1960 р.

ТИЦЬ ГЕНРІХ ГЕНРІХОВИЧ, 1877 р.н., кол. 
Калушська губ., Польща, прож. м. Він ниця, ні-
мець, із робітників, освіта початкова, робітник 
пивзаводу, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.03.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою УНКВС Він ниць кої обл. від 19.05.1944 р. 
справа припинена у зв’язку зі смертю. Реабіл. 
29.11.1993 р.

ТИЦЬКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1884 р.н., с. Со-
колова Хмільницького р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, тесля 114 військової будівельної 
дільниці, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.10.1989 р.

ТИЧИНСЬКИЙ ГНАТ ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Липовець, прож. с. Олександрівка Жмерин-
ського р-ну, поляк, із дворян, письменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. 
розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 13.08.1992 р.

ТИЧИНСЬКИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1875 р.н., 
м. Ізяслав Хмельницької обл., прож. с. Голики Іл-
лінецького р-ну, поляк, освіта початкова, стар-
ший механік Бабинського цук ро за во ду, одруж., 
3 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 28.11.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 
07.04.1989 р.

ТИЧИНСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Олександрівка Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, одно осіб ник. Звинувач. за ст. 54-10 КК 

УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 01.02.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 14.04.1989 р. Вдруге 
за арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 
27.11.1989 р.

ТИЧИНСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Садківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-13 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
03.05.1933 р. справа припинена.

ТИЧИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ФРОЛОВИЧ, 
1911 р.н., с. Анциполівка Немирівського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 16.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 06.02.1963 р.

ТИЧИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ФРАНЦОВИЧ, 
1912 р.н., с. Анциполівка, прож. смт Брацлав Не-
мирівського р-ну, поляк, із селян, освіта початко-
ва, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. роз-
стріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 08.06.1962 р.

ТИЧИНСЬКИЙ ФРАНЦ ПАВЛОВИЧ-ІВА-
НОВИЧ, 1898 р.н., с. Соколинці, прож. м. Гні-
вань Тиврівського р-ну, поляк, із селян, письмен-
ний, робітник гранітного кар’єру, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
19.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТИЧУК СЕМЕН АНТОНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Каришків Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, тесля колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 04.08.1937 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.10.1989 р.

ТИШЕВИЧ ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Коритувата, прож. с. Мухувата Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. у лютому 1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 13.03.1930 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ. Реабіл. 03.01.1990 р. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. роз-
стріляний 27.05.1938 р. Реабіл. 24.11.1989 р.
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ТИШЕР ФРІДРІХ ТОМАСОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Відень, Австрія, прож. м. Він ниця, німець, із 
службовців, освіта середня, інструктор фізкуль-
тури обласного комітету професійної спілки 
цук ровиків, розлуч. Арешт. 27.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 14.02.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 27.08.1958 р.

ТИШИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Куєво Смотрицького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. смт Літин, поляк, із селян, 
освіта початкова, рахівник МТС, не одруж. Арешт. 
18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою Літинського РВ ДПУ від 09.05.1933 р. 
справа припинена.

ТИШКЕВИЧ АНТОН СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1897 р.н., с. Лемешівка Калинівського р-ну, по-
ляк, із селян, письменний, колгоспник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 
26.09.1938 р. Реабіл. 30.09.1958 р.

ТИШКЕВИЧ ГЕРОЇМ РАФАЇЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Кропивна, прож. с. Петриківці Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, сторож 
колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 18.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 05.04.1961 р.

ТИШКЕВИЧ ДОМІНІК СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1888 р.н., с. Лемешівка Калинівського р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, конюх колгоспу, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстрі-
ляний 26.09.1938 р. Реабіл. 30.09.1958 р.

ТИШКЕВИЧ ІВАН АДАМОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Антонопіль Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 03.07.1931 р. справа припинена.

ТИШКЕВИЧ ЛЮДВІГ ФРАНЦОВИЧ, 1875 р.н., 
кол. м. В’ячеславськ Варшавської губ., Польща, 
прож. м. Жмеринка, поляк, із робітників, мало-
письменний, слюсар вагоноремонтного заводу, 
одруж. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТИШКЕВИЧ НІНА ФЕЛІКСІВНА, 1897 р.н., 
кол. м. Гриневал, Польща, прож. м. Він ниця, лат-
війка, із селян, освіта середня, статистик облфін-
відділу, одруж., 1 дитина. Арешт. 22.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 20.05.1938 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.03.1958 р.

ТИШКЕВИЧ ТЕОФІЛ ІВАНОВИЧ, 1907 р.н., 
кол. с. Нове-Поле Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., прож. смт Брацлав Немирів-
ського р-ну, українець, із селян, освіта вища, за-
відувач навчальної частини школи, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 18.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 31.08.1937 р. розстріляний 02.09.1937 р. Реа-
біл. 22.02.1959 р.

ТИШКЕВИЧ ЦЕЗАР ГНАТОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Скаржинці Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
18.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. 
розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 13.07.1989 р.

ТИШКІВСЬКА АНТОНІНА АНТОНІВНА, 
1892 р.н., с. Христинівка Христинівського р-ну 
Черкаської обл., прож. кол. хут. Загайполе Липо-
вецького р-ну, українка, із робітників, освіта по-
чаткова, одно осіб ниця, одруж., 1 дитина. Арешт. 
19.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
19.01.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ко-
місії з перегляду карних справ Він ниць кої обл. 
від 25.10.1954 р. термін покарання зменшено до 
фактично відбутого. Реабіл. 11.03.1955 р.

ТИШКІВСЬКИЙ ВІКТОР МАРТИНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Конюшівка Липовецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. 
Реабіл. 16.10.1964 р.

ТИШКІВСЬКИЙ ЙОСИП ДОМІНІКОВИЧ, 
1906 р.н., с. Ясенки Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, голова сільської 
ради, не одруж. Арешт. 16.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстрі-
ляний 16.05.1938 р. Реабіл. 21.01.1959 р.

ТИШКІВСЬКИЙ ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., с. Скаржинці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, завідувач колгосп-
ного млина, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.08.1937 р. 
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Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.09.1937 р. розстрі-
ляний 24.10.1937 р. Реабіл. 14.01.1961 р.

ТИШКО МАРІЯ НИКИФОРІВНА, 1910 р.н., 
с. Рибчинці Хмільницького р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, колгоспниця, вдова, 3 ді-
тей. Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьків-
щини». За постановою ОН НКВС СРСР від 
24.09.1945 р. заслана з дітьми до Казахстану. Реа-
біл. 20.03.1995 р.

ТИШКО ПИЛИП ВАКУЛОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Білоусівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 26.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Тульчинської 
дільниці справа припинена.

ТИШКО САВВА ЯКОВИЧ, 1870 р.н., с. Гаряч-
ківка Крижопільського р-ну, українець, із селян, 
хлібороб. Арешт. 20.03.1930 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній агітації». Документи про 
утримання під вартою після завершення слід-
ства та подальшу долю відсутні. Реабіл.

ТИШКО СТАНІСЛАВ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1909 р.н., м. Жмеринка, поляк, із робітників, ма-
шиніст депо ст. Жмеринка, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 08.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київської 
обл. від 10.10.1938 р. розстріляний 15.10.1938 р. 
Реабіл. 22.10.1958 р.

ТИШКУН ЯКІВ АНТОНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Білоусівка Тульчинського р-ну, прож. м. Углич 
Ярославської обл., РФ, українець, із селян, мало-
письменний, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 09.06.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За постановою ОВ 53 армії від 22.06.1942 р. 
справа припинена.

ТИЩЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Сінне Богодухівського р-ну Харківської обл., 
прож. с. Чорномин Піщанського р-ну, українець, 
із селян, освіта вища, директор школи, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
07.10.1938 р. Реабіл. 08.10.1956 р.

ТИЩЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Тютьки Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 21.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. 
Реабіл. 27.08.1958 р.

ТИЩЕНКО ПИЛИП ІСАКОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Перемога, прож. с. Куманівка Козятинського 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, хлібо-
роб, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.06.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 15.12.1932 р. ув’язн. на 10 р. 
концтаборів. Реабіл. 31.08.1989 р.

ТИЩЕНКО ПРОКІП НИКОНОВИЧ, 1907 р.н., 
м. Хмільник, українець, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж. Арешт. 11.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.03.1989 р.

ТИЩЕНКО СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Тростянець, українець, із селян, малописьмен-
ний, хлібороб, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.10.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 15.12.1930 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Вдруге за арешт. 27.02.1945 р. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1945 р. за-
судж. на 15 р. ВТТ. Реабіл. 29.11.1989 р.

ТИЩУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 08.04.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 17.04.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

ТИЩУК ЗОТЬ ІЛАРІОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 08.04.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 07.04.1930 р. (sic) засланий на 
Північ РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

ТИЯН ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., кол. 
с. Довгопілля, Румунія, прож. м. Він ниця, німець, 
лісовод управління «Облліспромспілки». Арешт. 
14.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. 
розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 25.05.1989 р.

ТІХОНОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Свердловськ, РФ, прож. м. Хмільник, росія-
нин, із міщан, освіта вища, єпископ Він ниць кої 
єпархії, не одруж. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.11.1937 р. розстрі-
ляний 29.11.1937 р. Реабіл. 23.03.1989 р.

ТКАЛИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Петроострів Новомиргородського р-ну Кірово-
градської обл., прож. с. Кам’яногірка Іллінецько-
го р-ну, українець, із селян, освіта середня, агро-
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ном цук ро за во ду, одруж. Арешт. 19.03.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком 
ВТ Він ниць кого гарнізону від 28.08.1946 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 
21.09.1946 р. вирок скасовано, справа направлена 
на додаткове розслідування. За постановою 
УМДБ Він ниць кої обл. від 03.12.1946 р. справа 
припинена.

ТКАЧ АНДРІЙ МАКАРОВИЧ, 1888 р.н., с. Йо-
сипівка Козятинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 26.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
11.05.1966 р.

ТКАЧ АНТОН ЯНОВИЧ, 1896 р.н., с. Мурафа 
Шаргородського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. 
розстріляний 26.12.1937 р. Реабіл. 01.12.1989 р.

ТКАЧ АРХИП АНТОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Червона Гребля Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, рахівник сільського 
споживчого товариства, одруж., 2 дітей. Арешт. 
22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 
24.01.1990 р.

ТКАЧ ВАСИЛЬ СІЛЬВЕСТРОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Широка Гребля Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 11.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора 
Гайсинської дільниці від 14.04.1931 р. справа 
припинена.

ТКАЧ ВІЦЬКО ЙОСИПОВИЧ, 1897 р.н., с. Ко-
піївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, конюх колгоспу, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 
23.03.1962 р.

ТКАЧ ГАВРИЛО ЛАВРОВИЧ, 1913 р.н., с. Бе-
резівка Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, тракторист МТС, не одруж. 
Арешт. 05.05.1933 р. Звинувач. за ст. 54-14 КК 
УСРР. За постановою Чернівецької прокуратури 
від 31.05.1933 р. справа припинена.

ТКАЧ ГЕРАСИМ САМІЙЛОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Бронниця Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. розстріляний 
29.01.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ТКАЧ ГРИГОРІЙ АРСЕНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.10.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.11.1989 р.

ТКАЧ ГРИГОРІЙ СІЛЬВЕСТРОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Яланець Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.10.1989 р.

ТКАЧ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 30.11.1937 р. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.09.1989 р.

ТКАЧ ДАВИД ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
хлібороб, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.10.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 17.03.1931 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТКАЧ ДМИТРО ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Ганнопіль, прож. смт Кирнасівка Тульчинсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
вантажник цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР ув’язн. на 3 р. конц-
таборів. Реабіл. 11.10.1989 р.

ТКАЧ ЄВДОКИМ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. Подальша доля невідома. Реабіл.

ТКАЧ ЗЯМА САМІЙЛОВИЧ, 1903 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із службовців, освіта вища, завіду-
вач їдальні педагогічного інституту, одруж. 
Арешт. 27.02.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 08.07.1936 р. справа припинена.
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ТКАЧ ІВАН ЛЬВОВИЧ, 1915 р.н., с. Бритавка 
Чечельницького р-ну, українець, із селян, освіта 
середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
10.10.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ 46 армії від 29.10.1942 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 30.01.1996 р.

ТКАЧ ІВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Нижчий Ольчедаїв Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.08.1947 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 
Архангельського ВО, РФ, від 12.11.1947 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.06.1967 р.

ТКАЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1885 р.н., с. Росоша 
Липовецького р-ну, прож. с. Фронтівка Оратів-
ського р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. 
розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 27.08.1958 р.

ТКАЧ КУПРІЯН ГРИГОРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 31.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. Подальша доля невідома. Реабіл.

ТКАЧ ЛАВРЕНТІЙ ВІКЕНТІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Тартак Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 04.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.12.1989 р.

ТКАЧ ЛЕОНТІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
17.03.1931 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.01.1990 р.

ТКАЧ МИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 19.11.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою проку-
рора Крижопільської дільниці від 27.01.1933 р. 
справа припинена.

ТКАЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Полонне Хмельницької обл., прож. с. Комсо-
мольське Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, бухгалтер райфінвідділу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 10.02.1938 р. Звинувач. 

за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 25.05.1938 р. Реабіл. 07.12.1989 р.

ТКАЧ МИХАЙЛО ОПАНАСОВИЧ, 1923 р.н., 
с. Суботівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 31.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
КК УРСР. За вироком ВТ КВО від 06.06.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.06.1993 р.

ТКАЧ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Мурафа Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 29.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.12.1937 р. роз-
стріляний 25.12.1937 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ТКАЧ МОЙСЕЙ ГАПОНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Грудки Ка мінь-Каширського р-ну Волинської 
обл., прож. смт Глухівці Козятинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, робітник 
каолінового заводу, не одруж. Арешт. 18.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.09.1957 р.

ТКАЧ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, 1917 р.н., с. Сест-
ринівка Козятинського р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 23.07.1942 р. Звинувач. за ст. 19, 58-8 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Саратовського гарнізону, 
РФ, від 06.08.1942 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
18.06.1996 р.

ТКАЧ ОНИКІЙ ГНАТОВИЧ, 1899 р.н., с. Ши-
рока Гребля Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 05.04.1934 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
05.06.1934 р. виправданий.

ТКАЧ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Бернашівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 7 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 24.05.1989 р.

ТКАЧ ПАВЛО МАКАРОВИЧ, 1896 р.н., с. Чер-
вона Гребля Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник. Арешт. 
22.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Чечельницького РВ ДПУ від 
01.03.1933 р. справа припинена. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 



Реабілітовані історією. Вінницька область

256

Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.02.1990 р.

ТКАЧ ПЕТРО ІЛЬКОВИЧ, 1879 р.н., с. Ми-
хайлівка Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 15 р. ВТТ. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ТКАЧ ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1883 р.н., с. Миролю-
бівка Піщанського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
10.07.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком ВТ 18 армії від 21.07.1941 р. розстріля-
ний. Реабіл. 28.09.1992 р.

ТКАЧ ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1897 р.н., с. Серебрія 
Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 07.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. 
Реабіл. 06.02.1959 р.

ТКАЧ СОЗОН ПИЛИПОВИЧ, 1877 р.н., с. Верб-
ка Чечельницького р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, хлібороб, одруж., 6 дітей. Арешт. 
30.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 03.01.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ТКАЧ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Михайлівці Мурованокуриловецького р-ну, 
прож. с. Супівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 27.07.1972 р.

ТКАЧ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, 1892 р.н., м. Ям-
піль, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.04.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ОДПУ від 03.09.1929 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Ре-
абіл. 12.04.1995 р.

ТКАЧ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.12.1937 р. розстрі-
ляний 27.12.1937 р. Реабіл. 30.10.1959 р.

ТКАЧ ТАНАСІЯ УСТИМІВНА, 1892 р.н., 
с. Лядова Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українка, 
із селян, неписьменна, колгоспниця, вдова, 3 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. 
справа припинена.

ТКАЧ УСТИМ ЄВГЕНІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 11.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОВ 24 Мо ги лів-По діль-
сь кого прикордонного загону НКВС від 19.02.1938 р. 
справа припинена.

ТКАЧ ФЕОДОСІЙ ПРОКОПОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Михайлівці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 27.03.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Барсько-
го РВ ДПУ від 13.05.1932 р. справа припинена.

ТКАЧ ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ, 1906 р.н., с. Брон-
ниця Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 27.08.1959 р.

ТКАЧ (ТКАЧУК) ІВАН УЛЯНОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Кривинка Славутського р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Парабель Томської обл., РФ, украї-
нець, вчитель. Арешт. 1937 р. Ув’язн. на 10 р. ВТТ 
та 5 р. п/п. Реабіл. 

ТКАЧ-ТКАЧОВ ТРОХИМ ЮХИМОВИЧ, 
1897 р.н., кол. с. Вовчинець Атацької вол. Со-
роцького пов., Молдова, прож. с. Каташин Че-
чельницького р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, чоботар, одруж., 1 дитина. Арешт. 
15.06.1938 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 
08.10.1938 р. Реабіл. 02.08.1989 р.

ТКАЧЕНКО АВРАМ ЄВСТАФІЙОВИЧ, 
1871 р.н., прож. с. Бабин Іллінецького р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, фельдшер цук ро -
за во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 12.05.1920 р. Зви-
нувач. за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За вироком ВТ 14 армії від 01.07.1920 р. за-
судж. на 15 р. позбавлення волі з примусовими 
громадськими роботами. За вироком ВТ 14 армії 
від 13.12.1920 р. термін покарання змінено на 5 р. 
позбавлення волі з примусовими громадськими 
роботами. Реабіл.
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ТКАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1924 р.н., смт Браїлів Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, вій-
сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.05.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
25.09.1945 р. засудж. на 15 р. каторжних робіт. За 
ухвалою Верховного суду СРСР від 24.12.1946 р. 
справа припинена.

ТКАЧЕНКО АНДРІЙ МИРОНОВИЧ, 1894 р.н., 
кол. с. Магала, Румунія, прож. с. Корделівка Ка-
линівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, конюх цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 03.11.1938 р. розстріляний 04.11.1938 р. 
Реабіл. 22.07.1957 р.

ТКАЧЕНКО АНТОН АРТЕМОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Юрківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, кіномеханік районної 
мережі кінофікації, одруж., 3 дітей. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.12.1989 р.

ТКАЧЕНКО ВАРФОЛОМІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1852 р.н., м. Жмеринка, українець, із міщан, осві-
та початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж. Арешт. 31.03.1919 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За ухвалою 
НК м. Жмеринка від 07.04.1919 р. справа припи-
нена.

ТКАЧЕНКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Губник Гайсинського р-ну, українець, із робіт-
ників, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 13.11.1941 р. Звину-
вач. за ст. 19-58-1 «б» КК РРФСР. За постановою 
ОВ 56 СД від 10.03.1942 р. справа припинена.

ТКАЧЕНКО ВІРА ЮРІЇВНА, 1905 р.н., м. Ко-
вель Волинської обл., прож. м. Він ниця, україн-
ка, із робітників, освіта незакінчена вища, кон-
сультант бібліотекаря, вдова, 2 дітей. Арешт. 
21.11.1937 р. За постановою ОН НКВС СРСР від 
26.03.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 23.12.1958 р.

ТКАЧЕНКО ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 
1881 р.н., с. Губник Гайсинського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 27.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
22.11.1989 р.

ТКАЧЕНКО ГРИГОРІЙ ОПАНАСОВИЧ, 
1899 р.н., с. Павленкове Старобільського р-ну До-
нецької обл., прож. м. Тульчин, українець, із се-
лян, освіта вища, директор педагогічного техніку-
му, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За вироком Верхов ного 
суду СРСР від 26.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 28.03.1959 р.

ТКАЧЕНКО ЄФРЕМ ВАСИЛЬОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Варварівка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, стельмах колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ТКАЧЕНКО ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1882 р.н., 
м. Прилуки Чернігівської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із службовців, освіта початкова, по-
мічник бухгалтера шля хо во-ек с плу а та ційної 
дільниці, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 04.05.1933 р. 
справа припинена.

ТКАЧЕНКО ЛЕВ ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Новий Тагамлик Машівського р-ну Полтав-
ської обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, 
освіта початкова, директор магазину «Динамо», 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 27.08.1938 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою Верховного суду СРСР від 20.10.1938 р. 
міра покарання змінена на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. За 
постановою Верховного суду СРСР від 29.01.1940 р. 
вирок відмінений, справа повернена на додатко-
ве розслідування. За постановою Він ниць кої 
обл прокуратури від 08.08.1940 р. справа припи-
нена.

ТКАЧЕНКО МИТРОФАН ЯКОВИЧ, 1888 р.н., 
с-ще Кароліна Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 09.05.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 14.10.1929 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Вдруге заарешт. За постановою Трій-
ки УНКВС ДСК, РФ, від 20.05.1937 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 03.06.1959 р.

ТКАЧЕНКО НАУМ МЕФОДІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
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ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 27.01.1960 р.

ТКАЧЕНКО ОПАНАС АНДРІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
м. Радомишль Житомирської обл., прож. ст. Жме-
ринка, українець, із службовців, освіта неповна 
середня, помічник начальника ст. Жмеринка, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 14.12.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-11, 13 КК УСРР. За постановою ЗТВ ДПУ 
ст. Жмеринка від 15.02.1934 р. справа припинена.

ТКАЧЕНКО ПЕТРО ДЕНИСОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Кінські Роздори Пологівського р-ну Запорізь-
кої обл., українець, із селян, малописьменний, на 
час арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
20.03.1950 р. УМВС Вінницької обл. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За вироком Верховного 
суду УРСР від 14.06.1950 р. засудж. на 25 р. ВТТ. 
Реабіл. 21.01.1960 р.

ТКАЧЕНКО РОМАН ЙОСИПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 27.01.1960 р.

ТКАЧЕНКО САВА ДМИТРОВИЧ, 1900 р.н., 
кол. с. Вертіївка Троянівського р-ну Київської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, освіта серед-
ня, завідувач культурного відділу газети «Біль-
шовицька правда», одруж., 2 дітей. Арешт. 
07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За 
вироком Верховного суду СРСР від 25.11.1937 р. 
розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 30.03.1959 р.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1912 р.н., с. Шкварівка Білоцерківського р-ну Ки-
ївської обл., українець, із селян, освіта початко-
ва, вій сь ко во служ бо вець. Арешт. 10.12.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2, 11 КК РРФСР. За виро-
ком ВТ Казанського гарнізону від 10.07.1943 р. 
виправданий.

ТКАЧЕНКО СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник гірни-
чих розробок, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. 
розстріляний 29.01.1938 р. Реабіл. 21.08.1959 р.

ТКАЧЕНКО ФЕДОТ ГРИГОРОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Бабин Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, робітник цук ро за во ду, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 

СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. 
Реабіл. 15.02.1958 р.

ТКАЧЕНКО ЮХИМ ГРИГОРОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
неписьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1937 р. розстріляний 21.10.1937 р. Реабіл. 
14.06.1989 р.

ТКАЧЕНКО ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Стара Прилука Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, рахівник маслозаводу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 19.10.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. За 
ухвалою Верховного суду УРСР від 04.12.1939 р. 
виправданий.

ТКАЧИК ГАВРИЛО АНДРІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.01.1992 р.

ТКАЧИК ДМИТРО ТИХОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Ставки Бершадського р-ну, прож. с. Ольгопіль 
Чечельницького р-ну, українець, із селян, освіта 
вища, вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.04.1930 р. 
За постановою Тульчинської окртрійки ДПУ від 
05.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
05.09.1995 р.

ТКАЧИК ІГОР ДМИТРОВИЧ, 1928 р.н., с. Жо-
лоби Томашпільського р-ну, прож. м. Гайворон 
Кіровоградської обл., українець, із службовців, 
освіта початкова, молотобоєць вагоноремонтно-
го заводу ст. Гайворон, не одруж. Арешт. 17.12.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 78 ч. 1, 206-7 «г» КК 
УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої залізниці від 
07.01.1946 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 20.06.1962 р.

ТКАЧИК ІОНА ЙОСИПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Велика Стратіївка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник. 
Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
27.04.1989 р.

ТКАЧИК МИКОЛА МАТВІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, бригадир колгос-
пу, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трій-
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ки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. роз-
стріляний 16.11.1937 р. Реабіл. 26.09.1962 р.

ТКАЧИК ЮХИМ МАТВІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, коваль колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 11.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстрі-
ляний 04.10.1938 р. Реабіл. 22.05.1996 р.

ТКАЧУК АНАНІЙ ТИХОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Чапаєвка Погребищенського р-ну, українець, 
на час арешту без певних занять. Арешт. 25.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Київської обл. від 03.09.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.11.1989 р.

ТКАЧУК АНТОН НИКИФОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Чорномин Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ТКАЧУК АРХИП НИКИФОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Чорномин Піщанського р-ну, українець, на час 
арешту без певних занять. Арешт. 05.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1989 р.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, прож. с. Крижа-
нівка Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, бухгалтер бурякопункту цук-
ро за во ду, одруж., 5 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 01.06.1938 р. Реабіл. 28.10.1958 р.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ, 1920 р.н., смт Му-
ровані Курилівці, українець, із селян, малопись-
менний, вій сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 
28.11.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 «б» КК РРФСР. 
За постановою ВП 1 кавалерійського корпусу від 
09.01.1943 р. справа припинена, звільнений.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Сосни Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
20.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 25.08.1931 р. 
заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 10.11.1989 р. 
Вдруге за арешт. 10.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 16.09.1960 р.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Крушинівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 29.04.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Ульянівського гар-
нізону, РФ, від 10.06.1943 р. засудж. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.11.1995 р.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
смт Тростянець, українець, із селян, освіта се-
редня, колгоспник, одруж. Арешт. 03.01.1935 р. 
За постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 
14.01.1935 р. справа припинена.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Вербівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 04.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 03.12.1958 р.

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 19.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 02.12.1959 р.

ТКАЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Войнашівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець. 
Арешт. 19.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. За постановою УКДБ Він ниць кої обл. від 
18.05.1945 р. справа припинена у зв’язку зі смертю. 
Реабіл. 

ТКАЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 
1897 р.н., м. Вінники Львівської обл., прож. с. Нес-
терварка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 07.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 02.06.1989 р.

ТКАЧУК ВОЛОДИМИР НИКИФОРОВИЧ, 
1895 р.н., м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
початкова, бухгалтер пункту «Заготзерно», 
одруж. Арешт. 03.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 06.07.1960 р.

ТКАЧУК ГАВРИЛО ГЕРАСИМОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Карпівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
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нець, із селян, малописьменний, обліковець кол-
госпу, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1956 р.

ТКАЧУК ГАННА ІВАНІВНА, 1907 р.н., с. Баб-
чинці Чернівецького р-ну, українка, із селян, не-
письменна, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 13.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 14.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.09.1962 р.

ТКАЧУК ГОРДІЙ ПЛАТОНОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Кидрасівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 14.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2 КК 
УСРР. За постановою Уманського окрвідділу 
ДПУ від 09.08.1930 р. справа припинена.

ТКАЧУК ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Безіменне Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
16.10.1989 р.

ТКАЧУК ДАНИЛО ІЛЛІЧ, 1883 р.н., с. Кро-
пивна Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 01.12.1989 р.

ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Іванівці Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 16.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. 
Реабіл. 24.07.1989 р.

ТКАЧУК ДОМІНІКІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Ворошилівка, прож. с. Шершні Тив-
рівського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1958 р.

ТКАЧУК ЕММА КАРЛІВНА, 1897 р.н., м. Но-
во град-Волинський Житомирської обл., прож. 
с. Миколаївка Козятинського р-ну, німкеня, із се-
лян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 16.02.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 

КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
13.05.1944 р. заслан. на 4 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
08.06.1994 р.

ТКАЧУК ЄВДОКІЯ ПЕТРІВНА, 1901 р.н., 
с. Лапківці Хмельницького р-ну Хмельницької 
обл., українка, із селян, малописьменна, колгосп-
ниця, розлуч., 2 дітей. Арешт. 04.09.1936 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УСРР. За постановою 
ВП 1 кінного корпусу від 05.11.1936 р. справа 
припинена. Вдруге заарешт. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 17.12.1937 р. розстріляна 
25.12.1937 р. Реабіл. 26.01.1990 р.

ТКАЧУК ЄВДОКІЯ СОФРОНІВНА, 1906 р.н., 
с. Наддністрянське Мурованокуриловецького 
р-ну, українка, із селян, малописьменна, хлібо-
роб, не одруж. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 10.06.1958 р.

ТКАЧУК ЄВСТРАТІЙ САВЕЛІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Черемошне Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 23.08.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Колегії ОДПУ 
від 03.11.1929 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реа-
біл. 06.10.1993 р.

ТКАЧУК ЗАХАР ПРОКОПОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Маньківці Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
03.11.1929 р. Звинувач. за ст. 20, 54-8, 10 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 28.08.1930 р. 
заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 01.02.1995 р.

ТКАЧУК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Володимирівка Іллінецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 22.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 05.11.1956 р.

ТКАЧУК ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1894 р.н., с. Чор-
номин Піщанського р-ну, українець, із селян, 
письменний, робітник цук ро за во ду, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 06.09.1956 р.

ТКАЧУК ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Левківка Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.03.1989 р.

ТКАЧУК ЙОСИП ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, українець, хлібо-
роб. Арешт. 21.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.05.1989 р.

ТКАЧУК КИРИЛО ФАДЕЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Бджільна Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
29.05.1938 р. Реабіл. 02.09.1959 р.

ТКАЧУК КІНДРАТ ЗАХАРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Марківка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 21.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.11.1932 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
02.04.1990 р.

ТКАЧУК КОСТЯНТИН КАРПОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Павлівка Погребищенського р-ну, українець, із 
службовців, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 02.06.1938 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 
КК РРФСР. За вироком ВТ Балтійського флоту 
від 11.12.1938 р. засудж. на 6 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 06.06.1991 р.

ТКАЧУК ЛАЗАР СОФРОНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Яланець Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
07.03.1990 р.

ТКАЧУК МАКСИМ МЕФОДІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Андрушівка Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 19.03.1933 р. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 30.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. 
позбавлення волі. Реабіл. 11.01.1990 р.

ТКАЧУК МАТВІЙ САВЕЛІЙОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Черемошне Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.07.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 03.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. позбавлення волі. Реабіл. 29.03.1989 р.

ТКАЧУК МИКИТА ГНАТОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Яструбиха, прож. с. Марксове Немирівського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, май с-
тер-ла бо рант молокозаводу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 10.10.1938 р. 
Реабіл. 15.07.1958 р.

ТКАЧУК МИКОЛА СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1910 р.н., с. Яблунівка Житомирської обл., прож. 
с. Збаржівка Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня, вчитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 07.07.1944 р. засудж. на 20 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО термін покарання змінено 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1991 р.

ТКАЧУК МИКОЛА ЯКОВИЧ, 1893 р.н., 
смт Стри жавка Вінницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.04.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. розстріляний 
03.09.1937 р. Реабіл. 22.01.1990 р.

ТКАЧУК МИРОН ПЕТРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Комарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, коваль колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 13.10.1989 р.

ТКАЧУК МИХАЙЛО ГЕРАСИМОВИЧ, 
1879 р.н., м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
середня, вій сь ко во служ бо вець. Арешт. 20.03.1919 р. 
Звинувач. за «участь у підпільній петлюрівській 
організації». За постановою ОВ Української армії 
від 25.06.1919 р. справа припинена.

ТКАЧУК МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Березівка Любарського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, учитель, одруж. Арешт. 
10.12.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 21.03.1931 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 08.02.1990 р.

ТКАЧУК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, поляк, 
колгоспник. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. 
Реабіл. 16.05.1989 р.
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ТКАЧУК МИХАЙЛО ПИЛИПОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Перемога Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 22.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 13.07.1989 р.

ТКАЧУК НАЗАР ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Закриниччя Оратівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою уповноваженого 7 сектору ДПУ від 
05.11.1930 р. справа припинена.

ТКАЧУК ОЛЕКСАНДРА НЕСТЕРІВНА, 
1890 р.н., с. Іванківці, прож. с. Пиковець Козя-
тинського р-ну, українка, із селян, освіта почат-
кова, колгоспниця, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.10.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 24.03.1936 р. 
засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 30.11.1992 р.

ТКАЧУК ОЛЕКСІЙ МАРКЕЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта незакінчена середня, вчитель, одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
21.06.1938 р. Реабіл. 19.06.1957 р.

ТКАЧУК ОМЕЛЯН МИТРОФАНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Чорномин Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник. 
Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Піщанського РВ НКВС від 
24.12.1937 р. справа передана на розгляд Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. Подальша доля невідо-
ма. Реабіл.

ТКАЧУК ОМЕЛЯН ОПАНАСОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Андрушівка Погребищенського р-ну, прож. 
м. Київ, українець, із селян, агент державного 
страхування, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.04.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 13 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 20.09.1930 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 30.11.1989 р.

ТКАЧУК ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Пиковець Козятинського р-ну, українець, сек-
ретар нарсуду. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТКАЧУК ПАНАС ХАРИТОНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Антонівка Теплицького р-ну, прож. с. Ярмо-
линці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 

освіта початкова, водій МТС, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 ч. 1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.11.1937 р. розстріляний 28.11.1937 р. Реабіл. 
30.12.1960 р.

ТКАЧУК ПЕТРО ГНАТОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Чеснівка Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою уповноваженого 7 сектору ДПУ від 
05.11.1930 р. справа припинена.

ТКАЧУК ПЕТРО СОФРОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Яланець Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 24.11.1989 р.

ТКАЧУК ПЛАТОН ІВАНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Кидрасівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 19.03.1930 р. За постановою Туль-
чинського окрвідділу ДПУ від 24.03.1930 р. за-
слан. на Північ РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

ТКАЧУК ПРОКІП МИКИТОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Маньківці Барського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 03.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
28.08.1930 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1992 р.

ТКАЧУК РОМАН ФЕДОТОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Дубові Махаринці Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.04.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою прокурора 
Народного комісаріату юстиції УСРР від 22.12.1931 р. 
справа припинена.

ТКАЧУК САВА ЄФРЕМОВИЧ, 1881 р.н., с. За-
криниччя Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
20.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Бердичівського МВ ДПУ від 
05.11.1930 р. справа припинена.

ТКАЧУК СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Токарівка Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ТКАЧУК СОЗОН ОПАНАСОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Букатинка Чернівецького р-ну, прож. с. Ма-
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йорщина Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одруж. Арешт. 13.09.1937 р. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 28.06.1989 р.

ТКАЧУК СОЗОН ФЕДОРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Баланівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 26.09.1944 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 297 СД 
від 19.11.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.12.1992 р.

ТКАЧУК СТЕПАН ТРИФОНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Жерденівка Гайсинського р-ну, українець, із 
селян, одно осіб ник. Арешт. 17.11.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 05.03.1931 р. ув’язн. на 4 р. концта-
борів. Вдруге за арешт. 27.07.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.01.1990 р.

ТКАЧУК СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Вельдиж Долинського р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. с. Вербівка Липовецького р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
29.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.05.1989 р.

ТКАЧУК ТЕРЕНТІЙ СЕВАСТЯНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Побірка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 01.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 06.04.1930 р. 
заслан. на Північ РФ. Реабіл. 05.12.1989 р.

ТКАЧУК ТЕТЯНА СОФРОНІВНА, 1908 р.н., 
с. Наддністрянське Мурованокуриловецького р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.06.1958 р.

ТКАЧУК ТИМОФІЙ ОВСІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Колюхів Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
26.12.1989 р.

ТКАЧУК ТИМОФІЙ ТРОХИМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Пиковець Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 06.10.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 

ч. 2 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 24.03.1936 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
30.11.1992 р.

ТКАЧУК ТРОХИМ ГУРІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Кузьмина Гребля Христинівського р-ну Чер-
каської обл, прож. м. Він ниця, українець, із се-
лян, освіта середня, відповідальний секретар ре-
дакції газети «Більшовицька правда», одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
8, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 06.06.1956 р.

ТКАЧУК ФЕДІР АНТОНОВИЧ, 1888 р.н., с. Ра-
туш Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
26.03.1930 р. За постановою Мо ги лів-По діль сь-
кого окрвідділу ДПУ від 19.04.1930 р. справа 
припинена.

ТКАЧУК ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., смт Теп-
лик, українець, із міщан, освіта середня, фель-
дшер, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.09.1922 р. Звину-
вач. за «участь у контрреволюційній діяльності». 
За постановою Подільського губвідділу ДПУ від 
14.10.1922 р. справа передана начальнику Поділь-
ського губвідділу ДПУ. Подальша доля невідома. 
Реабіл.

ТКАЧУК ФЕДІР МИКИТОВИЧ, 1894 р.н., 
смт Муровані Курилівці, українець, із селян, 
освіта початкова, робітник бази «Заготзерно», 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.06.1937 р. Звинувач. за 
ст. 17, 54-8, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. роз-
стріляний 13.10.1937 р. Реабіл. 02.07.1958 р.

ТКАЧУК ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Пороги Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 22.12.1937 р. розстріляний 29.01.1938 р. Реа-
біл. 30.11.1989 р.

ТКАЧУК ФЕДОТ САВОВИЧ, 1892 р.н., с. Гра-
барівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
28.12.1989 р.

ТКАЧУК ФЕОДОСІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Він ниця, українець, із селян, неписьменний, 
ремісник-швець, одруж., 4 дітей. Арешт. 20.11.1932 р. 
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Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 25.12.1932 р. 
справа припинена.

ТКАЧУК ФИЛИМОН ЗАХАРОВИЧ, 1888 р.н., 
смт Тростянець, українець, із селян, неписьмен-
ний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ, (умовно). Реабіл. 
17.01.1990 р.

ТКАЧУК ФІЛАРЕТ СОФРОНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Яланець Бершадського р-ну, прож. с. Бритавка 
Чечельницького р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, священик, одруж., 4 дітей. Арешт. 
18.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 17.07.1931 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Вдруге за арешт. 
16.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ТКАЧУК ЮХИМ ХОМОВИЧ, 1903 р.н., с. Че-
челівка Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.07.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 17.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.08.1989 р.

ТКАЧУК ЯКІВ САВЕЛІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Черемошне Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник. 
Арешт. 20.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київської 
обл. від 26.08.1937 р. розстріляний 17.09.1937 р. 
Реабіл. 13.03.1989 р.

ТКАЧУК (ТКАЧ) СТЕПАН МЕФОДІЙОВИЧ, 
1908 р.н., м. Іллінці, українець, із селян, освіта 
середня, військовослужбовець. Арешт. 19.02.1932 р. 
Звинувач. за ст. 58-4, 193-24 КК РСФРР. За поста-
новою Трійки ОДПУ ДСК, РФ, від 09.03.1932 р. 
підлягав розстрілу. Реабіл. 24.11.1989 р.

ТКАЧУК-ВОЙТКО ГАННА АРКАДІЇВНА, 
1916 р.н., с. Плужне Ізяславського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Тегульдет Томської обл., 
РФ, українка, медична сестра лікарні. Ув’язн. на 
8 р. ВТТ. Реабіл. 

ТКАЧУК-КАСЬКУН ПАВЛО МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1882 р.н., кол. с. Пирогове, теп. у складі 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 

Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.07.1989 р.

ТКАЧУК-КВАСТ МАРІЯ АНДРІЇВНА, 1914 р.н., 
с. Комарівка Теплицького р-ну, українка, із ро-
бітників, освіта початкова, колгоспниця, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.04.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 08.07.1944 р. ув’язн. на 5 р. спецтаборів. 
Реабіл. 30.01.1992 р.

ТКАЧУК-ЯЦЕНКО ПАВЛО МАРКЕЛОВИЧ, 
1884 р.н., Він ниць ка обл., українець. Звинувач. 
«за участь у контрреволюційній діяльності». За 
постановою ОН НКВС СРСР ув’язн. на 5 р. по-
збавлення волі. Вдруге звинувач. За постановою 
Трійки УНКВС Дальбуду, РФ, від 26.01.1938 р. 
розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 19.02.1968 р.

ТЛУХОВСЬКИЙ ФРАНЦ ЦИФРІАНОВИЧ, 
1889 р.н., м. Козятин, поляк, із робітників, освіта 
початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 14.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 9 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 27.10.1937 р. розстріляний 
02.11.1937 р. Реабіл. 31.03.1958 р.

ТОБЕРМАН ТАВІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1890 р.н., м. Одеса, прож. м. Жмеринка, єврей, із 
робітників, малописьменний, працівник вагоно-
ремонтного заводу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.03.1938 р. 
розстріляний 28.03.1938 р. Реабіл. 22.11.1989 р.

ТОВАРНИЦЬКИЙ МАР’ЯН ІВАНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Вахнівка, прож. смт Турбів Липо-
вецького р-ну, поляк, із робітників, неписьмен-
ний, кочегар каолінового заводу, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 26.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 26.04.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 12.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 
07.07.1989 р.

ТОВАРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ НАУМОВИЧ, 
1905 р.н., с. Жорнище Іллінецького р-ну, єврей, із 
ремісників, малописьменний, вій сь ко во служ бо-
вець. Арешт. 23.01.1942 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» 
КК РРФСР. За постановою ОВ Саратовського гар-
нізону, РФ, від 06.03.1942 р. справа припинена.

ТОВБМАН ЗЕМА ПІНХУСОВИЧ, 1909 р.н., 
смт Літин, єврей, освіта початкова, завідувач елек-
тростанції, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.12.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За постано-
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вою ОН НКВС СРСР від 13.05.1937 р. звільнений 
із зарахуванням строку ув’язнення. Реабіл. 
05.12.1989 р.

ТОВБУХ ІВАН ГАВРИЛОВИЧ, 1891 р.н., с. Се-
лище Літинського р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, помічник лісничого, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 12.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-3, 10 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 30.12.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.02.1992 р.

ТОВКАЧ СИДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Ялтушків Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, завідувач складу цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 14.07.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 13 СК від 15.07.1941 р. 
засудж. до розстрілу. У ніч з 15 на 16.07.1941 р. 
з-під варти втік. Подальша доля невідома. Реабіл. 
03.02.1993 р.

ТОВКАЧУК ЙОСИП ОНИСИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Андрушівка Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 11.01.1990 р.

ТОВПАШ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Підгайці Бережанського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Васильківці Погребищенського 
р-ну, українець, із ремісників, малописьменний, 
будівельник в колгоспі, одруж. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. роз-
стріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 14.01.1961 р.

ТОВПИЖКО ТИХІН ЄВТИХІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Ладижинські Хутори Гайсинського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 01.07.1929 р. Звинувач. за ст. 58-2, 
10 КК РСФРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
03.02.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
04.01.1990 р.

ТОВПИЖКО ФЕДІР ЯЗОРОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Ладижинські Хутори Гайсинського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.07.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.09.1989 р.

ТОВСТИЙ КІНДРАТ ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб. Арешт. 17.10.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 

Трійки ДПУ УСРР від 17.03.1931 р. розстріляний. 
Реабіл. 15.12.1989 р.

ТОВСТИЙ СИЛЬВЕСТР ПЕТРОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 21.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 11.11.1964 р.

ТОВСТОЛИК ПРОКІП ІЛЬКОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Ярославка Саратського р-ну Одеської обл., 
прож. с. Городківка Крижопільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 9 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстрі-
ляний 08.10.1938 р. Реабіл. 24.03.1959 р.

ТОВСТОНІС ЗАХАР ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Роги Маньківського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Гайсин, із селян, освіта середня спеці-
альна, державний агроном району, одруж., 2 ді-
тей. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 02.09.1937 р. роз-
стріляний 22.09.1937 р. Реабіл. 07.03.1958 р.

ТОДОРЕНКО АНДРІЙ КІНДРАТОВИЧ, 
1916 р.н., с. Осіївка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 21.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.07.1989 р.

ТОДОРЕНКО АНТОН КІНДРАТОВИЧ, 
1915 р.н., с. Осіївка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 30.07.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 17.08.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1989 р.

ТОДОРЕНКО ІВАН СОЗОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Осіївка Бершадського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 30.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 17.08.1937 р. розстріляний 27.08.1937 р. 
Реабіл. 28.12.1989 р.

ТОДОРЕСКУ ОЛЕКСА СПИРОВИЧ, 1895 р.н., 
кол. с. Стріпни, Румунія, прож. с. Михайлівка 
Ямпільського р-ну, румун, із робітників, мало-
письменний, швець артілі колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 21.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
27.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.09.1989 р.

ТОДОРИКА ІВАН МИКИТОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Клембівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець. 
Арешт. 20.02.1943 р. Звинувач. за ст. 19, 58-1 «б» 
КК РРФСР. За постановою відділу контррозвідки 
«Смерш» 56 СД від 10.06.1943 р. справа припине-
на. Реабіл. 12.02.1997 р.

ТОДОРОВИЧ БОРИС МЕРКУРІЙОВИЧ, 
1903 р.н., с. Ставичани Славутського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Любомирка Чечельницько-
го р-ну, українець, вчитель. Арешт. 08.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТОДОРУК МАРКО СТЕПАНОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Студена Піщанського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. розстрі-
ляний 23.11.1937 р. Реабіл. 30.11.1989 р.

ТОДОРЧИК РОМАН ЙОСИПОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Малі Кутища Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
03.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
25.09.1989 р.

ТОДОСІЄНКО АВРАМ ІВАНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Куниче Крижопільського р-ну, прож. с. Миро-
любівка Піщанського р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
13.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
23.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 
17.10.1956 р.

ТОДОСІЄНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., с. Щурівці Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вчитель, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
27.12.1989 р.

ТОДОСІЄНКО ТЕРЕНТІЙ АНДРІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Старі Луги Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою 

Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 26.01.1990 р.

ТОДОСІЄНКО ФЕДІР ГАВРИЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Луги Чечельницького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
12.04.1956 р.

ТОДОСІЙЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 
1887 р.н., с. Кукавка, прож. смт Вендичани Мо ги-
лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, робітник цук ро за во ду, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 28.01.1938 р. 
Реабіл. 03.08.1960 р.

ТОДОСІЙЧУК ДМИТРО МАКАРОВИЧ, 
1920 р.н., с. Слобідка Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець. Арешт. 09.12.1941 р. Звинувач. за ст. 19, 
58-1 «б» КК РРФСР. За постановою ОВ 285 СД 
від 24.12.1941 р. справа припинена.

ТОДОСІЙЧУК ЗІНОВІЙ МИРОНОВИЧ, 
1880 р.н., с. Пологи Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, одруж. Арешт. 14.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. роз-
стріляний 28.05.1938 р. Реабіл. 02.09.1959 р.

ТОДОСІЙЧУК ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Слобідка Іллінецького р-ну, прож. м. Немирів, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 12.09.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ВП 17 
СК від 28.09.1930 р. справа припинена.

ТОДОСІЙЧУК ІВАН САМІЙЛОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Іваньки, прож. с. Хороша Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, робітник 
радгоспу, одруж. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстрі-
ляний 21.05.1938 р. Реабіл. 31.07.1957 р.

ТОДОСІЙЧУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 
1882 р.н., м. Мішкольц, Угорщина, прож. с. Ма-
хайлівка Шаргородського р-ну, угорець, із робіт-
ників, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 28.02.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
03.04.1941 р. направлений на обстеження в психі-
атричну лікарню. Реабіл. 20.04.1996 р.
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ТОДОСІЙЧУК ПОЛІЄВКТ МИРОНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Пологи Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
29.05.1938 р. Реабіл. 02.09.1959 р.

ТОДОСІЙЧУК СПИРИДОН МИРОНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Пологи Теплицького р-ну, прож. 
с. Бугаків Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вчитель, не одруж. Арешт. 
17.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.10.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. Реабіл. 
24.04.1989 р.

ТОЙБЕР ШМУЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Городківка Крижопільського р-ну, єврей, освіта 
початкова, ремісник, не одруж. Арешт. 14.05.1926 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За постановою Туль-
чинського окрвідділу ДПУ від 02.06.1926 р. спра-
ва припинена.

ТОК ТРИФОН ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., кол. 
с. Правалень, Австрія, прож. с. Каташин Чечель-
ницького р-ну, молдованин, із селян, неписьмен-
ний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 11.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.02.1990 р.

ТОКАН СТЕПАН МОЙСЕЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Студена Піщанського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
15.07.1989 р.

ТОКАР ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Митинці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.03.1960 р.

ТОКАР ІВАН ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., с. Кара-
белівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, вчитель, одруж. Арешт. 23.04.1929 р. 
За постановою ОН ОДПУ від 16.08.1929 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Реабіл. 19.07.1995 р.

ТОКАР КОРНІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Нова Ободівка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, секретар прав-

ління колгоспу, одруж. Арешт. 29.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 14.05.1938 р. Реабіл. 07.10.1959 р.

ТОКАР МИКОЛА АРХИПОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Шпола Черкаської обл., прож. с. Ободівка Трос-
тянецького р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 01.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 18.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 16.11.1989 р.

ТОКАР ОПАНАС ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, прож. с. Перепіль-
чинці Шаргородського р-ну, молдованин, із ре-
місників, малописьменний, ремісник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 19.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реа-
біл. 25.03.1958 р.

ТОКАР ПАВЛО ДМИТРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Малинівка Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж. Арешт. 30.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. За 
ухвалою МДБ УРСР від 27.06.1946 р. термін по-
карання зменшений до фактично відбутого. Реа-
біл. 29.12.1989 р.

ТОКАР ПОТАП ФЕДОРОВИЧ, 1880 р.н., с. Обо-
дівка Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 27.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 18.01.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 16.11.1989 р.

ТОКАР РОМАН МИКИТОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Кустівці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ТОКАР СЕМЕН ЮХИМОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Джурин Шаргородського р-ну, єврей, із селян, 
освіта середня, військовополонений, одруж. 
Арешт. 13.01.1943 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК 
РРФСР. За вироком ВТ Грозненського гарнізону, 
РФ, від 16.01.1943 р. засудж. до розстрілу. За ухва-
лою ВТ Закавказького фронту від 29.01.1943 р. 
міра покарання змінена на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
11.01.1968 р.
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ТОКАР СЕРГІЙ ЯКОВИЧ, 1889 р.н., с. Зорин-
ці Жмеринського р-ну, прож. м. Горлівка Донець-
кої обл., українець, із селян, малописьменний, 
муляр, одруж. Арешт. 10.10.1941 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. З-під варти втік і повер-
нувся у рідне село. За постановою УМДБ Він-
ниць кої обл від 20.03.1951 р. справа припинена.

ТОКАР ЮХИМ ІЗРАЇЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Літин, прож. м. Хмільник, єврей, із міщан, 
неписьменний, таємний співробітник Поділь-
ської губНК, не одруж. За постановою Поділь-
ської губНК від 03.03.1921 р. підлягав розстрілу 
(умовно). Реабіл. 02.06.1994 р.

ТОКАР ЮХИМ МАТВІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
смт Тростянець, українець, із робітників, освіта 
початкова, швець, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. Реа-
біл. 20.04.1960 р.

ТОКАРЕНКО ЗОТЬ МУЙСІЙОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Торків Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 11.01.1990 р.

ТОКАРЕНКО ІВАН ДОРОФІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Кацмазів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Станіславчицького РВ 
НКВС від 31.01.1938 р. справа припинена.

ТОКАРЄВ ІВАН ДМИТРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Обознівка Глобинського р-ну Полтавської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із робітників, мало-
письменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 27.10.1928 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ 
від 18.01.1929 р. на 3 р. позбавлений права прожи-
вати у визначених місцях. Реабіл. 15.09.1995 р.

ТОКАРЄВ ФЕДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Денисковичі Новозибківського пов. Брян-
ської обл., РФ, прож. м. Він ниця, українець, пра-
цівник обласного земельного управління. Звину-
вач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верхов ного суду СРСР від 25.11.1937 р. розстрі-
ляний 25.11.1937 р. Реабіл. 24.09.1991 р.

ТОКАРИК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Городенка Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. 

с. Іваньки Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-3, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. 
розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 27.03.1989 р.

ТОКАРЧУК ІВАН ДАНИЛОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Демівка Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 20.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинської окртрій-
ки ДПУ засланий на Північ РФ. Реабіл. 
04.04.1995 р.

ТОКАРЧУК ЛЕОНТІЙ ПИЛИПОВИЧ, 1873 р.н., 
с. П’ятківка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
26.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10, 11 КК 
УСРР. За постановою Тульчинської окртрійки 
ДПУ від 23.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Ре-
абіл. 26.09.1995 р.

ТОКАРЧУК РОМАН ОВСІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 03.01.1932 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ТОКАРЧУК ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1892 р.н., с. Нова Ободівка Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, на час аре-
шту без певних занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 
29.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 19.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. Реа-
біл. 07.10.1959 р.

ТОКАРЧУК УСТИМ ФЕДОРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта початкова, тех-
нік-екс плу атаційник управління зв’язку, розлуч., 
1 дитина. Арешт. 18.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
02.02.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ТОКАРЧУК ХОМА ПИЛИПОВИЧ, 1882 р.н., 
с. П’ятківка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 7 ді-
тей. Арешт. 25.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10, 
11 КК УСРР. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 23.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

ТОЛИМОНЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1921 р.н., с. Чернички Козятинського р-ну, украї-
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нець, із селян, освіта середня, вчитель, не одруж. 
Арешт. 29.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 13.09.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.02.1964 р.

ТОЛКАЧ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Ялтушків Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник. Арешт. 17.02.1932 р. 
Звинувач. за ст. 80, 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 08.06.1932 р. на 3 р. позбавле-
ний права проживати у 12 населених пунктах. 
Реабіл.

ТОЛКАЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Кодня Житомирського р-ну Житомирської 
обл., прож. смт Чечельник, українець, із духовен-
ства, освіта вища, ветеринарний лікар, одруж., 
2 дітей. Арешт. 29.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
7 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
22.03.1931 р. вислан. на 3 р. з прикордонної сму-
ги. Реабіл. 08.10.1958 р.

ТОЛОКОВИЙ ІВАН НИКИФОРОВИЧ, 
1922 р.н., с. Суворовське Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник. 
Арешт. 04.08.1947 р. Звинувач. за ст. 63-2 КК БРСР 
та ст. 2 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
26.05.1947 р. Як військовополонений Німеччини у 
період окупації перебував у Вітебській обл., Біло-
русь. За вироком ВТ військ МВС Вітебської обл. 
від 04.09.1948 р. засудж. на 25 р. ВТТ та 3 р. п/п. 
Від 09.11.1955 р. термін покарання змінено на 12 р. 
і 5 місяців ВТТ. За ухвалою ВТ Білоруського ВО 
від 06.03.1956 р. вирок відмінено, справа направ-
лена на додаткове розслідування. За постановою 
УКДБ Вітебської обл. від 24.05.1956 р. справа 
припинена, звільнений. Реабіл. 24.05.1956 р. 

ТОЛОЧКО ВАСИЛЬ НИКИФОРОВИЧ, 
1900 р.н., м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., 
українець, із робітників, освіта початкова, за-
ступник уповноваженого комітету заготівель у 
Він ниць кій обл., одруж., 1 дитина. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 19.01.1938 р. засудж. на 15 р. ВТТ. Реа-
біл. 25.08.1954 р.

ТОЛОЧКО В’ЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Малинівка Літинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 11.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «б», 7, 11 КК РРФСР. За вироком Верхов-
ного суду СРСР від 07.03.1938 р. розстріляний 
08.03.1938 р. Реабіл. 01.10.1957 р.

ТОЛОЧНИЙ ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Бернашівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-

нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
розлуч. Арешт. 01.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
08.05.1933 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у 12 прикордонних пунктах. Реабіл. 15.01.1996 р.

ТОЛПЕШТА ОЛЕНА СЕМЕНІВНА, 1908 р.н., 
с. Цекинівка Ямпільського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, колгоспниця, не одруж. 
Арешт. 08.12.1937 р. Звинувач. за ст. 16, 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
12.05.1965 р.

ТОЛЯРЕВСЬКИЙ ФРАНЦ СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1911 р.н., с. Табівка Коростишівського 
р-ну Житомирської обл., прож. м. Він ниця, по-
ляк, електрослюсар трамвайного парку. Арешт. 
11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 02.03.1938 р. Реабіл. 25.05.1989 р.

ТОМАЛЬ СТАНІСЛАВ ПАВЛОВИЧ, 1886 р.н., 
кол. с. Залавче Красноставського пов. Люблін-
ської губ., Польща, прож. с. Суворовське Туль-
чинського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
коваль колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 10.11.1959 р.

ТОМАЧИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Івонівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, каменяр 
районного шляхового будівництва, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
19.03.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1994 р.

ТОМАЧИНСЬКИЙ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокурило-
вецького р-ну, прож. кол. с. Витава, теп. у складі 
м. Гнівань Тиврівського р-ну, українець, із духо-
венства, освіта середня, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 18.04.1957 р.

ТОМАЧИНСЬКИЙ ПОЛІКАРП ВІКЕНТІ-
ЙОВИЧ, 1879 р.н., м. Балта Одеської обл., прож. 
с. Шумилів Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 08.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 03.12.1958 р.
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ТОМАШЕВСЬКА БРОНІСЛАВА АНДРІЇВ-
НА, 1883 р.н., с. Яківці Ківерцівського р-ну Во-
линської обл., прож. с. Марксове Немирівського 
р-ну, полька, із селян, малописьменна, одно осіб-
ниця, одруж. Арешт. 05.10.1939 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.10.1939 р. справа припинена.

ТОМАШЕВСЬКИЙ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 
1890 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, поляк, 
бондар райспоживспілки. Арешт. 31.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 16.05.1989 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 
1909 р.н., м. Ковель Волинської обл., на час ареш-
ту без певного місця проживання та занять, по-
ляк, із робітників, освіта початкова, не одруж. 
Арешт. 04.02.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УСРР. За постановою ДТВ ДПУ ст. Козятин від 
06.06.1932 р. справа припинена.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1899 р.н., с. Дорошівка Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, діль-
ничний зоотехнік, одруж., 4 дітей. Арешт. 
16.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
21.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. Реабіл. 
12.12.1956 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1889 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. розстрі-
ляний 03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1958 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ЕДУАРД-ЕДМУНД СТЕ-
ПАНОВИЧ, 1914 р.н., с. Петриківці Хмільниць-
кого р-ну, прож. с. Самгородок Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, освіта вища, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.05.1944 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За постано-
вою відділу контррозвідки «Смерш» 32 управ-
ління оборонного будівництва від 24.07.1944 р. 
справа припинена.

ТОМАШЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ІВАНОВИЧ, 
1916 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж. Арешт. 10.12.1941 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За постановою ВП 58 
танкової дивізії від 16.12.1941 р. справа припи нена.

ТОМАШЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1907 р.н., м. Бердичів Житомирської 
обл., поляк, із робітників, малописьменний, ван-
тажник ст. Бердичів, одруж., 3 дітей. Арешт. 
31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.01.1960 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 
1892 р.н., смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, не одруж. Арешт. 11.01.1935 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 КК УСРР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 19.06.1935 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 30.08.1989 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ЛЕОПОЛЬД ЙОСИПО-
ВИЧ, 1895 р.н., кол. с. Кунди-Воля Дубенського 
р-ну Волинської обл., прож. м. Тульчин, поляк, із 
селян, малописьменний, статистик статистично-
го бюро. Арешт. 27.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 
04.11.1929 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
31.05.1995 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ МАР’ЯН ВІКЕНТІЙО-
ВИЧ, 1894 р.н., смт Браїлів, прож. с. Тартак Жме-
ринського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, машиніст пральні 96 артилерійського пол-
ку, одруж., 2 дітей. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 26.04.1959 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1892 р.н., кол. с. Гурки-Бони, Польща, 
прож. с. Липецьке Чечельницького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 16.01.1938 р. розстріляний 16.01.1938 р. 
Реабіл. 28.11.1964 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО САВЕЛІ-
ЙОВИЧ, 1912 р.н., с. Рогинці Хмільницького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник. Арешт. 08.06.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 09.12.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 05.09.1989 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНО-
ВИЧ, 1903 р.н., м. Одеса, прож. смт Вороновиця 
Він ниць кого р-ну, українець, із селян, освіта се-
редня, голова райвиконкому, одруж. Арешт. 
03.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 



Сторінки людських трагедій

271

постановою ОН НКВС СРСР від 11.10.1939 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 20.01.1960 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Степанівка Він ниць кого р-ну, 
прож. смт Дашів Іллінецького р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, технічний керівник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 09.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 
05.03.1938 р. Реабіл. 04.04.1958 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Демківка Тростянецького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 07.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
07.03.1938 р. Реабіл. 04.08.1959 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ РОМАН ПИЛИПОВИЧ, 
1896 р.н., с. Вахнівка Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.01.1990 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ СТЕПАН ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Петриківці Хмільницького 
р-ну, поляк, тесля колгоспу. Арешт. 21.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.04.1989 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ СТЕФАН ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Глинне Дрогобицького р-ну 
Львівської обл., прож. с. Літинка Літинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, хлібороб, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 20.12.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.07.1989 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ФРАНКО АНТОНОВИЧ, 
1909 р.н., с. Марксове Немирівського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 01.07.1964 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ФРАНЦ КАЗИМИРО-
ВИЧ, 1900 р.н., кол. с. Майдан-Криниця, Поль-
ща, прож. с. Педоси Погребищенського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 

одруж., 3 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 
25.11.1937 р. Реабіл. 12.09.1958 р.

ТОМАШЕВСЬКИЙ ЮЛІАН КАЗИМИРО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Писарівка Він ниць кого р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, помічник рахів-
ника колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 17.06.1959 р.

ТОМАШЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1874 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 02.09.1937 р. розстрі-
ляний 09.09.1937 р. Реабіл. 26.07.1961 р.

ТОМАШЕНКО ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ, 
1900 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, не одруж. Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 15.12.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 13.12.1989 р.

ТОМАШКЕВИЧ КАЗИМИР ЛЕОНТІЙО-
ВИЧ, 1914 р.н., с. Кам’янка Житомирської обл., 
прож. м. Козятин, поляк, із селян, освіта почат-
кова, експедитор ст. Козятин, одруж. Арешт. 
12.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 7, 10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Київської обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 25.09.1938 р. Реабіл. 
24.01.1958 р.

ТОМАШОВ ЗАХАР ДОРОФІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, маляр, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 06.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. 
Реабіл. 14.08.1957 р.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ ЙОСИП ФЕДОРО-
ВИЧ, 1870 р.н., с. Павлівка Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 23.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора Че-
чельницької дільниці від 03.11.1933 р. справа 
припинена.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ ПРОКІП МИКИТО-
ВИЧ, 1909 р.н., с. Павлівка Крижопільського р-ну, 
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українець, із селян, малописьменний, військово-
полонений, не одруж. Арешт. 24.06.1940 р. Звину-
вач. за ст. 208 КК РРФСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 18.09.1940 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
За ухвалою Президії Верховної Ради СРСР від 
13.05.1943 р. відправлений на фронт. Подальша 
доля невідома. Реабіл. 11.04.1996 р.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ СТЕПАН ЙОСИПО-
ВИЧ, 1908 р.н., с. Павлівка Крижопільського 
р-ну, українець, завгосп колгоспу. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 05.09.1949 р. засудж. на 10 р. позбав-
лення волі. Реабіл. 31.07.1991 р.

ТОМАШПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ПЕТРО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Павлівка Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, слюсар 
колгоспу, одруж. Арешт. 25.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1959 р.

ТОМАЩУК ДМИТРО КУЗЬМОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Козятин, українець, із робітників, освіта непо-
вна середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 22.12.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2, 
193-17 «а» КК РРФСР. За вироком ВТ 5 кавале-
рійського корпусу Пів ден но-За хід ного фронту 
від 24.12.1941 р. виправданий.

ТОМАЩУК ФРАНЦ ПЕТРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Жабелівка Він ниць кого р-ну, поляк, із селян, 
письменний, начальник поштового відділення, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 27.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. розстрі-
ляний 21.09.1938 р. Реабіл. 21.04.1989 р.

ТОМЕНЧУК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, 
1891 р.н., с. П’ядики Коломийського р-ну Іва но-
Фран ків сь кої обл., прож. смт Турбів Липовець-
кого р-ну, українець, із робітників, освіта почат-
кова, бухгалтер цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. 
Реабіл. 28.03.1957 р.

ТОМИЛЕВИЧ ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Санники Гродненської обл., Білорусь, прож. 
м. Погребище, поляк, із селян, малописьменний, 
вантажник цук ро за во ду, одруж. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ТОМИШ (ТОМЕШ) МАРІЯ МИКОЛАЇВНА, 
1894 р.н., с. Миколаївка Козятинського р-ну, чеш-
ка, із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.02.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.06.1944 р. заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
18.11.1992 р.

ТОМКИЙ КИРИЛО МИХАЙЛОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Велика Русава Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 11.12.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
12.02.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
16.01.1990 р.

ТОМКО АНДРІЙ ВЛАСОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Нагоряни Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, освіта початкова, бригадир колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 25.10.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 21.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. 
Реабіл. 22.04.1960 р.

ТОММЕ ЄВГЕНІЙ ЕДУАРДОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Швянчоніс, Литва, прож. м. Мо ги лів-По діль-
сь кий, литовець, із службовців, освіта середня, 
сек ре тар-референт артілі «Придністрянський 
гірник», одруж., 2 дітей. Арешт. 02.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. роз-
стріляний 27.01.1938 р. Реабіл. 05.12.1989 р.

ТОМЧАКІВСЬКИЙ ЙОСИП ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, 1907 р.н., м. Новоград-Волинський Жи-
томирської обл., прож. ст. Дашів Іллінецького 
р-ну, поляк, із робітників, освіта вища, ін струк-
тор-ме то дист районного відділу народної освіти, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 12.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 17.02.1938 р. 
Реабіл. 28.02.1958 р.

ТОМЧАКІВСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ ВІТАЛІЙО-
ВИЧ, 1910 р.н., м. Санкт-Петербург, РФ, прож. 
м. Жмеринка, поляк, слюсар-нор му валь ник ваго-
норемонтного заводу. Арешт. 27.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.10.1938 р. ув’язн. 
на 5 р. ВТТ. Реабіл. 25.05.1989 р.

ТОМЧЕНКО АНДРІЙ КАЙТАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Лопатинці Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, столяр колгоспу, 3 дітей. 
Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
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03.02.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 
15.02.1958 р.

ТОМЧЕНКО АНТОН ІВАНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Лопатинці Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 20.05.1939 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
УРСР від 19.08.1939 р. термін покарання змінено 
на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.03.1994 р.

ТОМЧЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Лопатинці, прож. с. Тартак Жмеринського р-ну, 
поляк, колгоспник. Арешт. 23.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 
01.02.1938 р. Реабіл. 23.03.1989 р.

ТОМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, 
1913 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, моторист Жмеринського 
вагоноремонтного заводу, не одруж. Арешт. 
28.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Київської обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 25.09.1938 р. Реабіл. 
26.12.1989 р.

ТОМЧЕНКО ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Лопатинці, прож. с. Мартинівка Жмеринсько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, двір-
ник спиртзаводу, вдівець, 1 дитина. Арешт. 
18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 01.10.1938 р. 
Реабіл. 10.03.1959 р.

ТОМЧЕНКО ФРАНЦ ГЕРАСИМОВИЧ, 
1897 р.н., с. Лопатинці Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 06.05.1989 р.

ТОМЧИК ПЕТРО КАРПОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Грушківці Калинівського р-ну, українець, із 
селян, одно осіб ник, одруж. Арешт. 22.01.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 03.03.1930 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 20.12.1985 р. Вдруге за арешт. 
29.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.06.1989 р.

ТОМЧИК СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Новогрудок Гродненська обл., Білорусь, прож. 

м. Він ниця, литовець, референт облторгу. Арешт. 
21.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.09.1938 р. розстріляний 21.09.1938 р. Реа-
біл. 15.03.1989 р.

ТОМЧУК АДАМ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., с. Коз-
лівка Шаргородського р-ну, поляк, із селян, не-
письменний, столяр колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ТОМЧУК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Пирогове, теп. у складі м. Він ниця, украї-
нець, із селян, малописьменний, кравець майстер-
ні колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 12.01.1989 р.

ТОМЧУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
кол. с. Пирогове, теп. у складі м. Він ниця, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 28.09.1938 р. Реабіл. 12.01.1989 р.

ТОМЧУК КАЙТАН МИХАЙЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, продавець магазину, одруж., 
4 дітей. Арешт. 03.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.05.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 01.07.1959 р.

ТОМЧУК МАР’ЯН ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Пирогове, теп. у складі м. Він ниця, поляк, 
із селян, малописьменний, бухгалтер колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 12.01.1989 р.

ТОМЧУК НИКИФІР ТРОХИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Юрівка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
04.01.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге 
заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.01.1938 р. розстріляний 25.01.1938 р. Реабіл. 
14.11.1989 р.
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ТОНКЕВИЧ ДЕНИС ЙОСИПОВИЧ, 1892 р.н., 
кол. с. Фрідків Бердичівського р-ну Житомир-
ської обл., прож. с. Крижанівка Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 08.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 10.10.1937 р. розстріляний 
16.10.1937 р. Реабіл. 05.04.1989 р.

ТОНКЕВИЧ ФЕЛІКС ІВАНОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Юрівка Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
2 дітей. Арешт. 08.10.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком ВТ Чорноморського флоту 
від 31.01.1941 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
29.01.1973 р.

ТОНКОБЛЯД ДЕМЕНТІЙ МУСІЙОВИЧ, 
1865 р.н., смт Піщанка, українець, із селян, не-
письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 23.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 04.04.1930 р. справа припинена.

ТОНКОВИДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Вінож Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.11.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 17.03.1931 р. заслан. на 5 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТОНКОГОЛОСЮК СТЕПАН ДЕМИДОВИЧ, 
1900 р.н., с. Павлівка Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 27.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
29.11.1989 р.

ТОНКОГОЛОСЮК ФЕДІР ЄВМЕНОВИЧ, 
1866 р.н., хут. Романово Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 07.02.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 21.02.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 25.10.1989 р.

ТОНКОНОГИЙ ДАВИД БОРУХОВИЧ, 1907 р.н., 
смт Літин, єврей, із міщан, освіта початкова, ре-
місник, не одруж. Арешт. 27.01.1928 р. Звинувач. 
за ст. 54-4 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
окрвідділу ДПУ від 16.02.1928 р. справа припи-
нена.

ТОНКОПІЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-

лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
25.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 10.05.1929 р. на 3 р. по-
збавлений права проживати у визначених міс-
цях. Реабіл. 10.06.1994 р.

ТОНКОПІЙ ДАНИЛО РОМАНОВИЧ, 1871 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 21.03.1930 р. За постановою Тульчин-
ської окртрійки ДПУ від 26.03.1930 р. засланий 
на Північ РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

ТОНКОПРЯДКО ЯКІВ КУЗЬМОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Івниця Андрушівського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, мало-
письменний, фільтраційник водоканалу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9, 
11 КК УРСР. За постановою 437 ВП від 03.05.1939 р. 
справа припинена.

ТОНКОШКУРА ПРОКІП, с. Кублич Теп лиць-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж. Арешт. 04.04.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Туль-
чинського окрвідділу ДПУ від 10.04.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 14.12.1989 р.

ТОНКОШКУРИЙ ГАВРИЛО ПАВЛОВИЧ, 
1890 р.н., с. Борисівка Іллінецького р-ну, украї-
нець, завідувач ферми колгоспу. Арешт. 21.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 02.06.1989 р.

ТОПАЛОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Ізмаїл Одеської обл., прож. смт Теплик, болга-
рин, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 13.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 19.01.1938 р. розстріляний 25.02.1938 р. 
Реабіл. 16.12.1961 р.

ТОПОЛЕВСЬКА МАРІЯ АНТОНІВНА, 
1892 р.н., м. Курськ, РФ, прож. с. Немія Мо ги лів-
По діль сь кого р-ну, росіянка, із селян, освіта по-
чаткова, домогосподарка, одруж., 1 дитина. Арешт. 
10.09.1935 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
вироком Лінійного суду Пів ден но-За хід ної за-
лізниці від 26.01.1936 р. засудж. на 3 р. ВТТ. За 
ухвалою Верховного суду СРСР від 13.03.1936 р. 
вирок змінено на 3 р. вислання. Реабіл.

ТОПОЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ТИМОФІ-
ЙОВИЧ, 1889 р.н., с. Немія Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, українець, із службовців, освіта почат-
кова, завідувач складу депо, одруж., 1 дитина. 
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Арешт. 03.10.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-За-
хід ної залізниці від 26.01.1936 р. засудж. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл.

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ АНДРІЙО-
ВИЧ, 1902 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, музи-
кант, не одруж. Арешт. 18.02.1921 р. За постано-
вою Подільської губНК від 04.04.1921 р. справа 
припинена.

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ ДЕМ’ЯН ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1905 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського 
р-ну, прож. ст. Вапнярка Томашпільського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, тесля ст. Вап-
нярка, одруж., 4 дітей. Арешт. 28.01.1946 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За ухвалою Верхов-
ного суду СРСР від 21.06.1946 р. виправданий.

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ КСЕНОФОНТ МАКА-
РОВИЧ, 1888 р.н., с. Велика Кісниця Ямпіль-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 03.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 28.08.1989 р.

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ, 
1889 р.н., кол. с. Синбори Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл, прож. с. Снітків Мурованоку-
риловецького р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.09.1937 р. 
розстріляний 01.10.1937 р. Реабіл. 28.09.1956 р.

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ САМУЇЛ ІВАНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 79 ч. 2 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. на 3 р. позбавле-
ний права проживати у 12 населених пунктах. 
Реабіл. 17.03.1998 р.

ТОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Комарів Він ниць кого р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
29.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.06.1989 р.

ТОПОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ГНАТОВИЧ, 
1901 р.н., с. Тростянець Тиврівського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 

3 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Вороновицького РВ 
ДПУ від 03.04.1932 р. справа припинена.

ТОПОЛЮК БОЛЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ, 
1922 р.н., м. Козятин, поляк, із робітників, освіта 
середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
14.10.1944 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. 
За вироком Молотовського гарнізону, РФ, від 
06.12.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ 
Уральського ВО, РФ, від 28.12.1944 р. термін по-
карання змінений на 3 р. ВТТ. Реабіл. 26.04.1995 р.

ТОПОЛЮК ЛЕОНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1895 р.н., с. Малишівка Козятинського р-ну, 
прож. м. Козятин, українець, із селян, малопись-
менний, табельник контори «Коопптах», одруж., 
4 дітей. Арешт. 29.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Бердичівської окрпро-
куратури від 24.07.1930 р. справа припинена. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 05.05.1931 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 22.01.1990 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ВІКТОР УЛЯНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.07.1989 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1913 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта неповна середня, вчитель, 
одруж. Арешт. 23.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.09.1937 р. розстріляний 21.09.1937 р. Реа-
біл. 24.07.1989 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ЕДУАРД ГРИГОРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Лемеші Бердичівського р-ну Жито-
мирської обл., поляк, із селян, освіта початкова, 
машиніст заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-9, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.10.1937 р. 
розстріляний. Реабіл. 28.08.1959 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Журава Липовецького р-ну, прож. кол. с. Ко ло-
Ми хай лівка, теп. у складі смт Стрижавка Він-
ниць кого р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
лісник, одруж., 5 дітей. Арешт. 20.10.1947 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МВС Він ниць кої обл. від 26.12.1947 р. ви-
правданий.
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ТОПОРІВСЬКИЙ ІВАН МАРКОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Петриківці Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, водій Уланівської МТС, 
не одруж. Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 11.04.1939 р. засудж. на 5 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду УРСР від 05.09.1939 р. термін 
покарання змінений на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
08.07.1994 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ІВАН УЛЯНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Петриківці Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
18.07.1989 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ЛЕОНІД МАРЦИНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 05.04.1961 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, водій МТС, не-
одруж. Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 21.04.1938 р. 
Реабіл. 18.04.1989 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
1879 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Він ниць кої обл-
прокуратури від 29.03.1939 р. справа припинена.

ТОПОРІВСЬКИЙ ПАВЛО СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1892 р.н., с. Журава Липовецького р-ну, 
поляк, із селян, письменний, продавець сільської 
споживчої спілки, одруж., 4 дітей. Арешт. 
21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.06.1965 р.

ТОПОРІВСЬКИЙ РОМАН ФРАНЦОВИЧ, 
1905 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 24.01.1938 р. 
Реабіл. 16.10.1989 р.

ТОПОЯН АИК АМПОРЦУЛОВИЧ, 1917 р.н., 
м. Сухумі, Грузія, прож. с. Попівка Липовецько-
го р-ну, вірменин, із робітників, освіта початкова, 
інспектор районного земельного відділу. Арешт. 
06.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 206-7 «г» 
КК УРСР. За постановою РВ НКВС від 22.09.1944 р. 
справа припинена, направлений у штрафний ба-
тальйон. Реабіл.

ТОПЧАНЮК НИКИФІР САВЕЛІЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Дзвониха, прож. с. Грижинці Тиврів-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
вчитель, не одруж. Арешт. 06.12.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 06.01.1933 р. справа припи-
нена.

ТОПЧЕВСЬКИЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Ободівка Тростянецького р-ну, прож. 
м. Гайсин, поляк, із службовців, освіта середня, 
агроном цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
26.10.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. Реабіл. 
28.11.1958 р.

ТОПЧЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА, 1896 р.н., 
с. Довбенки Сокальського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Скаржинці Хмільницького р-ну, україн-
ка, із селян, неписьменна, домогосподарка, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 09.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.07.1989 р.

ТОПЧІЙ ІВАН СИДОРОВИЧ, 1907 р.н., 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., прож. 
м. Умань Черкаської обл., українець, із селян, 
освіта середня, інженер війсь ко во-бу ді вель ної 
бригади, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За вироком ВТ 
КВО від 23.03.1938 р. засудж. на 12 р. ВТТ. Реа-
біл. 09.04.1957 р.

ТОПЧІЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 
українець, із селян. Затриманий і звинувач. за 
участь у заворушеннях на Немирівському винза-
воді 18.03.1932 р. За постановою Немирівського 
РВ ДПУ від 16.07.1932 р. справа припинена.

ТОПЧІЙ РОМАН МИКИТОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Рубань Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 18.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Немирівського РВ ДПУ від 
07.05.1932 р. з-під варти звільнений. За постано-
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вою Немирівського РВ ДПУ від 16.07.1932 р. 
справа припинена.

ТОРБАС ЗАХАР КОСТЯНТИНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Жеребилівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 30.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
26.10.1932 р. заслан. на 3 р. (умовно). Реабіл. 
29.12.1989 р. Вдруге заарешт. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.10.1989 р.

ТОРІШНИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Левківці Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, столяр колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 23.03.1989 р.

ТОРКОТЮК ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Семенки Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, хлібороб, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком Барського райсуду від 
06.07.1931 р. засудж. на 4 р. концтаборів. Реабіл. 
24.01.1995 р.

ТОРМАН ЕДУАРД ЕМІЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Він ниця, німець, із робітників, освіта неповна 
середня, завідувач відділу постачання та збуту 
кінофототресту, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. 
розстріляний 20.09.1938 р. Реабіл. 09.08.1957 р.

ТОРОПЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1890 р.н., 
Він ниць ка обл., прож. с. Кіровське Сахалінської 
обл., РФ, українець, їздовий на золотоприїсках. 
Арешт. 07.03.1938 р. Звинувач. за «участь у анти-
радянській агітації». Від 16.03.1938 р. розстріля-
ний 16.04.1938 р. Реабіл. 31.07.1989 р.

ТОРОХТІЙ МИКОЛА СВИРИДОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 20.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського окрвідділу 
ОДПУ від 25.03.1930 р. засланий на Північ РФ. 
Реабіл. 06.02.1990 р.

ТОРОХТІЙ ПИЛИП КІНДРАТОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Рубань Немирівського р-ну, прож. м. Дніпро-
петровськ, українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 29.08.1931 р. Звинувач. за ст. 16-80, 

54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.01.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
14.09.1989 р.

ТОРОХТІЙ ПРОКІП ЙОСИПОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 05.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. 
За постановою Колегії ОДПУ від 29.12.1932 р. роз-
стріляний. Реабіл. 13.03.1990 р.

ТОРЧЕВСЬКИЙ БРОНІСЛАВ СТАНІСЛА-
ВОВИЧ, 1886 р.н., кол. с. Чернишівка, теп. у 
складі смт Брацлав Немирівського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, касир колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 10.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 27.09.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. 
Реабіл. 15.09.1989 р.

ТОРЧЕВСЬКИЙ КУПРІЯН АДАМОВИЧ, 
1896 р.н., м. Погребище, поляк, із селян, мало-
письменний, охоронник пункту «Заготзерно», 
одруж., 4 дітей. Арешт. 10.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 04.04.1959 р.

ТОРЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Гришки Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл., прож. ст. Вапнярка Томаш-
пільського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, начальник ст. Вапнярка, одруж. Арешт. 
14.08.1922 р. Звинувач. за «сприяння банді Лев-
ченка». За постановою Подільського губвідділу 
ДПУ від 08.09.1922 р. справа передана начальни-
ку губвідділу ДПУ. Подальша доля невідома. Ре-
абіл.

ТОРЧИНСЬКИЙ АНДРІЙ КАРЛОВИЧ, 
1911 р.н., с. Вербовець Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 13.01.1935 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокуратури 
УСРР від 13.09.1935 р. справа припинена.

ТОРЧИНСЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1884 р.н., с. Охрімівці Віньковецького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Северинівка Жмеринсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, ку-
хар туберкульозного санаторію, одруж. Арешт. 
30.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.11.1990 р.

ТОРЧИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 
1891 р.н., м. Ченстохова, Польща, прож. м. Він-
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ниця, поляк, із селян, освіта початкова, вій сь ко-
во служ бо вець, одруж., 7 дітей. Арешт. 01.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 18.12.1937 р. роз-
стріляний 25.12.1937 р. Реабіл. 02.12.1957 р.

ТОСТАНОВСЬКА КСЕНІЯ-ЗІНАЇДА НИ-
КИФОРІВНА, 1918 р.н., с. Цекинівка Ямпіль-
ського р-ну, українка, із селян, освіта початкова, 
ланкова колгоспу, не одруж. Арешт. 24.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 27.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.10.1964 р.

ТОСТАНОВСЬКА ПАРАСКА НИКИФОРІВ-
НА, 1913 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
не одруж. Арешт. 20.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої 
прокуратури від 02.07.1939 р. справа припинена.

ТОСТАНОВСЬКИЙ НИКИФІР ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, 1882 р.н., с. Цекинівка Ямпільсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж. Арешт. 28.03.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Ка-
захстану. Реабіл. 28.12.1989 р.

ТОСТАНОВСЬКИЙ ПАВЛО ПАНФІЛОВИЧ, 
1910 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 02.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь-
кої райпрокуратури від 03.07.1939 р. справа при-
пинена.

ТОФІЛО ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ, 1900 р.н., 
ст. Вапнярка Томашпільського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, білорус, із робітників, малопись-
менний, десятник будівельних робіт ст. Жмерин-
ка, одруж. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ЗТВ ДПУ 
ст. Жмеринка від 31.03.1933 р. справа припинена.

ТОЧЕНЮК ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Кожухів Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
19.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 15.06.1939 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 04.11.1959 р.

ТРАВИНСЬКИЙ ЛЮДВІГ ЙОСИПОВИЧ, 
1906 р.н., м. Козятин, поляк, із робітників, поміч-
ник бухгалтера ст. Козятин, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.12.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 31.01.1936 р. 

заслан. на 5 р. на спецпоселення. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ТРАВИНСЬКИЙ МАР’ЯН МИХАЙЛОВИЧ, 
1897 р.н., м. Козятин, поляк, із селян, малопись-
менний, машиніст паровоза, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 30.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.11.1956  р.

ТРАВИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЙОСИПО-
ВИЧ, 1892 р.н., м. Козятин, прож. м. Бердичів 
Житомирської обл., українець, із службовців, 
освіта початкова, наглядач будинків ст. Берди-
чів, одруж., 1 дитина. Арешт. 31.12.1934 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ЗТВ 
ДПУ ст. Козятин від 02.03.1935 р. справа припи-
нена.

ТРАВКІН БОРИС ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Риблове Старицького р-ну Тверської обл., РФ, 
прож. м. Він ниця, росіянин, із селян, освіта 
вища, начальник командного відділу управління 
міліції, не одруж. Арешт. 04.09.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС КВО від 13.04.1939 р. виправданий.

ТРАДЮК (ТРАЦЮК) МУСІЙ ЯНУАРІЙО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Бугаївка Оратівського р-ну, 
українець, із селян, письменний, рахівник цук-
ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. 
розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ТРАКАЛЮК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Гордіївка Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 05.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 19.05.1933 р. справа припинена.

ТРАМБИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТЕПА-
НОВИЧ, 1911 р.н., с. Ялтушків Барського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 08.05.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МВС Дрогобицької обл. від 28.05.1946 р. 
засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 24.07.1990 р.

ТРАМБОВЕЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОНУФРІЙО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Степанівка Теплицького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.05.1936 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 28.07.1936 р. засудж. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.07.1994 р.



Сторінки людських трагедій

279

ТРАМБОВЕЦЬКИЙ СЕВАСТЯН ЛУКИЧ, 
1896 р.н., с. Нестерварка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, письменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 
27.05.1938 р. Реабіл. 15.01.1958 р.

ТРАМШТЕЙН МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1916 р.н., м. Він ниця, прож. м. Санкт-Петербург, 
РФ, єврей, із робітників, освіта початкова, вій сь-
ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 28.09.1943 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ Ленінградської армії протиповітряної оборо-
ни, РФ, від 18.10.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ та 
3 р. п/п. Реабіл. 20.09.1996 р.

ТРАНІН ФРАНЦ МАРТИНОВИЧ, 1891 р.н., 
кол. с. Кревчали, Латвія, прож. м. Він ниця, із се-
лян, освіта незакінчена вища, студент, одруж., 
1 дитина. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 25.02.1938 р. 
Реабіл. 20.11.1989 р.

ТРАНІНА ГЮЕЛЬДА-ФРАНЦІШКА ГНА-
ТІВНА, 1897 р.н., м. Кельце, Польща, прож. м. Він-
ниця, полька, домогосподарка. Арешт. 09.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляна 02.03.1938 р. Реабіл. 12.02.1992 р.

ТРАПЛЯ АНТОН ФРАНЦОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Він ниця, поляк, із селян, малописьменний, ко-
валь колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 10.01.1946 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою ОН МВС СРСР від 20.06.1946 р. заслан. на 
5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 14.05.1992 р.

ТРАПЛЯ КАРЛ ФРАНЦОВИЧ, 1882 р.н., с. Де-
ребчин Шаргородського р-ну, прож. м. Він ниця, 
поляк, із селян, малописьменний, завідувач мо-
лочного пункту, одруж., 2 дітей. Арешт. 25.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого відділу ДПУ від 19.05.1933 р. справа 
припинена.

ТРАПЛЯ ЛЮДВІГ ФРАНЦОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, прож. м. Він-
ниця, поляк, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.01.1946 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
ОН МВС СРСР від 20.07.1946 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.11.1992 р.

ТРАСКОВСЬКИЙ НИКОДИМ СТАНІСЛА-
ВОВИЧ, 1892 р.н., с. Яришівка Тиврівського р-ну, 

поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 24.09.1958 р.

ТРАУБЕРГ МОЙСЕЙ ДАВИДОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Самбір Львівської обл., прож. м. Жмеринка, 
єврей, із міщан, освіта середня, на час арешту без 
певних занять. Арешт. 18.02.1920 р. Звинувач. за 
«участь у петлюрівській та денікінській контр-
розвідці». За постановою ОВ 12 армії від 
24.03.1920 р. переданий до ОВ НК м. Москва. По-
дальша доля невідома. Реабіл.

ТРАХТ МЕЄР МОШКОВИЧ, 1901 р.н., м. Жме-
ринка, єврей, із ремісників, малописьменний, на 
час арешту без певних занять. Арешт. 03.04.1927 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кої окрпрокуратури від 13.05.1927 р. справа 
припинена.

ТРАХТЕНГЕРЦ БЕНІАМІН МОШКОВИЧ, 
1887 р.н., м. Він ниця, єврей, із ремісників, мало-
письменний, продавець складу «Міськпаливо», 
одруж. Арешт. 15.03.1953 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою УМДБ Він ниць кої 
обл. від 26.03.1953 р. справа припинена.

ТРАХТМАН МОЙСЕЙ ЙОСИПОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Лодзь, Польща, прож. м. Гайсин, єврей, із ре-
місників, освіта вища, перший секретар районно-
го комітету КП(б)У, одруж., 2 дітей. Арешт. 
17.03.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 02.09.1937 р. 
розстріляний 22.09.1937 р. Реабіл. 07.03.1958 р.

ТРАЧ АРТЕМ ТРОХИМОВИЧ, 1882 р.н., с. Ку-
діївці Жмеринського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.03.1933 р. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 27.11.1989 р.

ТРАЧ ГАВРИЛО СЕМЕНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, обліковець колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 14.01.1938 р. розстріляний 27.01.1938 р. 
Реабіл. 06.05.1963 р.

ТРАЧ ІВАН АВТОНОМОВИЧ, 1900 р.н., с. Баб-
чинці Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
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від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реа-
біл. 14.08.1989 р.

ТРАЧ ІВАН ЯКОВИЧ, 1875 р.н., с. Вільшанка 
Крижопільського р-ну, українець, із селян, одно-
осіб ник, одруж. Арешт. 12.03.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Тульчинського 
окрвідділу ДПУ від 22.03.1930 р. справа припинена.

ТРАЧ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 1912 р.н., с. Віль-
шанка Крижопільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, не одруж. Арешт. 
18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 26.08.1931 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 15.07.1993 р.

ТРАЧ ЛЕОНТІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1882 р.н., с. Ган-
нопіль Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
справа припинена.

ТРАЧ МАКАР МИХАЙЛОВИЧ, 1892 р.н., с. Ган-
нопіль Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, голова колгоспу, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 04.08.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 
14 КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.03.1945 р. справа припинена.

ТРАЧ НИКИФІР МИХАЙЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Кудіївці Жмеринського р-ну, українець, освіта 
початкова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
02.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-9 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 10.03.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 31.01.1990 р.

ТРАЧ ПРОКІП ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Троща Липовецького р-ну, українець, із селян, 
письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.04.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 
11.07.1989 р.

ТРАЧ РОМАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Пасинки Шаргородського р-ну, українець, кол-
госпник. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 16.11.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 06.02.1990 р.

ТРАЧ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Проскурівка Ярмолинецького р-ну Хмельниць-
кої обл., прож. с. Уланів Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, начальник РВ мі-
ліції, одруж., 3 дітей. Арешт. 12.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За постановою Трій-

ки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. роз-
стріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 12.04.1961 р.

ТРАЧ ФРАНЦ ЛЮДВІКОВИЧ, 1898 р.н., кол. 
с. Біла, теп. у складі смт Томашпіль, поляк, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.04.1989 р.

ТРАЧЕНКО КАРПО САВОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Баланівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 21.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 03.09.1937 р. розстріляний 15.09.1937 р. 
Реабіл. 16.12.1961 р.

ТРАЧОВ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 28.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР. Етапований у РФ. За постановою 
УНКВС Челябінської обл., РФ, від 31.05.1943 р. 
справа припинена у зв’яз ку зі смертю 01.01.1943 р. 
Реабіл. 28.01.1959 р.

ТРАЧУК (ДРАЧУК) ОСТАП ПЕТРОВИЧ, 
1898 р.н., кол. с-ще Вільшанка, теп. у складі 
смт Брацлав Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, одруж. Арешт. 12.03.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 22.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 13.12.1989 р.

ТРАЧУК ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Красногірка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, лісник, не одруж. Арешт. 
20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.10.1989 р.

ТРАЧУК ГАВРИЛО ФЕОДОСІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Михайлівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, їздовий, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 12.01.1951 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
27.06.1951 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.04.1954 р.

ТРАЧУК ДЕМ’ЯН СТЕПАНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Галайківці Мурованокуриловецького р-ну, 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта по-
чаткова, міліціонер, не одруж. Арешт. 15.12.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ВП Він ниць кої обл. від 08.01.1937 р. справа при-
пинена.
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ТРАЧУК ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Шпиківка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб. Арешт. 21.03.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ОДПУ від 26.07.1929 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 22.02.1994 р.

ТРАЧУК ЙОСИП АНАНІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Кіровка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник Новогребель-
ського цук рорадгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
07.09.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
23.09.1937 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 12.11.1937 р. розстріляний 
23.11.1937 р. Реабіл. 30.03.1957 р.

ТРАЧУК КАТЕРИНА ДЕМ’ЯНІВНА, 1906 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.03.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 21.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 
23.07.1992 р.

ТРАЧУК МИКОЛА ФИЛИМОНОВИЧ (ЮХИ-
МОВИЧ), 1911 р.н., с. Бахтин Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, хлібороб, не одруж. Арешт. 14.08.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11, 12, 21 КК УСРР. За ви-
роком Мо ги лів-По діль сь кого окрсуду від 
06.11.1929 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.09.1994 р.

ТРАЧУК ОЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Рогізка Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 03.09.1937 р. розстріляний 
15.09.1937 р. Реабіл. 05.09.1989 р.

ТРАЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Шибине Теофіпольського р-ну Хмельницької 
обл., українець, із селян, неписьменний, одно-
осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 27.08.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 20, 54-8 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 05.12.1932 р. на 3 р. позбавлений 
права проживати у визначених місцях. Реабіл. 
28.04.1995 р.

ТРАЧУК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Шершні Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
24.01.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Реабіл. 22.02.1990 р.

ТРАЧУК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Ярмолинці Хмельницької обл., прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта вища, директор 
школи, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 20, 54-8, 11 КК УСРР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 19.01.1938 р. засудж. 
на 10 р. позбавлення волі. Реабіл. 04.01.1956 р. 
Вдруге звинувач. За постановою ОН МДБ СРСР 
від 08.06.1949 р. засланий до Сибіру, РФ. Реабіл. 
15.10.1955 р.

ТРАЧУК ПАВЛО ТРОХИМОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.12.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге 
за арешт. 17.01.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. засудж. на 20 р. ВТТ. Реабіл. 16.10.1989 р.

ТРАЧУК ПИЛИП ТРОХИМОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Берізки-Бершадські Бершадського р-ну, украї-
нець, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 25.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
56-21 КК УСРР. За постановою Він ниць кого обл-
відділу ДПУ від 29.07.1932 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 06.05.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
13.07.1936 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 01.07.1992 р.

ТРАЧУК СТЕПАН ЗІНОВІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Чернече Балтського р-ну Одеської обл., прож. 
с. Берізки-Чечельницькі Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.06.1935 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 19.12.1935 р. засудж. на 4 р. 
ВТТ. Реабіл. 10.04.1992 р.

ТРАЧУК СТЕПАН МИКИТОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Стадниця Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. розстрі-
ляний 14.11.1937 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ТРАЧУК УСТИМ ОСТАПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Жабокрич Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 19.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 18.09.1937 р. розстріляний 13.10.1937 р. 
Реабіл. 04.03.1959 р.
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ТРЕБЕЛЬСЬКИЙ (ТРЕБИЛЬСЬКИЙ) КАРЛ 
ЯКОВИЧ, 1880 р.н., с. Осична Уманського р-ну 
Черкаської обл., прож. с. Пустоха Козятинського 
р-ну, поляк, освіта середня, вчитель, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 21.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Бердичівської ОСГ 
ДПУ від 03.05.1933 р. справа припинена.

ТРЕБЕСОВ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1881 р.н., 
кол. с. Борове Рильського р-ну Курської обл., РФ, 
прож. смт Шпиків Тульчинського р-ну, росіянин, 
із селян, освіта неповна середня, технік Шпиків-
ського райвиконкому, одруж., 2 дітей. Арешт. 
04.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 23.05.1937 р. за-
судж. на 4 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За вироком 
ВТ військ МВС Комі АРСР, РФ, від 25.10.1941 р. 
розстріляний 28.11.1941 р. Реабіл. 24.09.1991 р.

ТРЕБУЦЬКА ОЛЬГА ЄВДОКИМІВНА, 1905 р.н., 
с. Бубнівка Гайсинського р-ну, прож. м. Гайсин, 
українка, із службовців, освіта початкова, комір-
ник районного лісового господарства, одруж., 
3 дітей. Звинувач. «як член сім’ї зрадника Бать-
ківщини». За постановою ОН НКВС СРСР від 
01.04.1946 р. заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 
18.11.1992 р.

ТРЕГУБ СИДІР ПИЛИПОВИЧ, 1886 р.н., 
кол. Ка м’я нець-По діль сь ка губ., прож. с. Новоку-
рівка, ДСК, РФ, робітник. Арешт. 02.11.1933 р. 
Звинувач. за ст. 58-7, 10 КК РСФРР. За постано-
вою Трійки ОДПУ ДСК, РФ, від 17.01.1934 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 31.10.1989 р.

ТРЕГУБЕНКО ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 
1915 р.н., с. Багачка Полтавської обл., прож. 
м. Калинівка, українець, із селян, освіта вища, 
лікар, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.03.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 12.06.1944 р. справа 
припинена.

ТРЕГУБЧАК ФЕДІР ПОРФИРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, залізничник ст. Тирас-
поль, одруж., 2 дітей. Арешт. 13.02.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 12.12.1989 р.

ТРЕЙГЕР ЛЕЙБА МЕНДЕЛЬОВИЧ, 1886 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, ремісник. Арешт. 
08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.03.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 
08.06.1989 р.

ТРЕЙГЕР ОВСІЙ ДАВИДОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Дніп-
ропетровськ, єврей, із робітників, освіта середня, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 
08.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком 118 ВТ Одеського ВО від 15.04.1940 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 10.03.1967 р.

ТРЕЙТМАН МЕЙЄР ЛИПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, єврей, вій сь ко-
во служ бо вець. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. За вироком ВТ Дніпропетровського гарні-
зону від 15.08.1941 р. розстріляний 21.09.1941 р. 
Реабіл. 19.04.1991 р.

ТРЕКТЕР АВГУСТ ЯКОВИЧ, 1892 р.н., кол. 
хут. Ерге Валмієрського пов., Латвія, прож. 
м. Він ниця, латиш, із селян, освіта початкова, 
слюсар авторемонтного заводу, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 02.10.1938 р. заслан. на 5 р. до 
Казахстану. Реабіл. 19.07.1956 р.

ТРЕЛІКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ТРОХИМО-
ВИЧ, 1891 р.н., м. Ладижин Тростянецького р-ну, 
українець, рахівник колгоспу. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 30.05.1989 р.

ТРЕЛЬ ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Дзюньків Погребищенського р-ну, поляк, із ро-
бітників, малописьменний, контролер ощадкаси, 
одруж. Арешт. 18.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. 
Реабіл. 28.04.1989 р.

ТРЕЛЬ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1885 р.н., с. Де-
ребчин Шаргородського р-ну, поляк, колгосп-
ник. Звинувач. за ст. 54-4 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.12.1989 р.

ТРЕМБАЧ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 1908 р.н., 
м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської обл., 
прож. смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із робітників, освіта початкова, завідувач 
заготпункту «Плодоовоч», одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 25.10.1938 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.03.1956 р.

ТРЕМБАШЕВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ ЙОСИ-
ПОВИЧ, 1898 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, 
прож. м. Красновишенськ Свердловської обл., РФ, 
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українець, із селян, малописьменний, сторож об-
ласного торгівельного відділу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
15.11.1939 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Вдруге звину-
вач. за ст. 58-14 КК РРФСР. За вироком Новоси-
бірського обл су ду, РФ, від 24.11.1941 р. засудж. до 
розстрілу. Реабіл. 31.01.1992 р. 

ТРЕМБАШЕВСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1889 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ТРЕМБОВЕЛЬСЬКИЙ ТИМОФІЙ ПЕТРО-
ВИЧ, 1875 р.н., с. Петрашівка Ямпільського р-ну, 
прож. с. Павлівка Калинівського р-ну, українець, 
із духовенства, освіта середня, священик, одруж. 
Арешт. 23.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 19.10.1939 р. справа припинена.

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ ДАВИД ФЕОФАНО-
ВИЧ, 1902 р.н., с. Степанівка Теплицького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 29.08.1939 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 28.12.1939 р. засудж. на 7 р. 
ВТТ. За ухвалою Верховного суду УРСР від 
29.01.1940 р. термін покарання змінений на 4 р. 
ВТТ. Реабіл. 24.12.1992 р.

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ ПИЛИП АНТОНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Степанівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 31.12.1928 р. Звинувач. за 
ст. 58-21 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
17.05.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. За поста-
новою ОН ОДПУ від 14.12.1931 р. заслан. на 3 р. 
до Сибіру, РФ. Реабіл. 20.02.1996 р.

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ СПИРИДОН ДМИТРО-
ВИЧ, 1877 р.н., с. Нестерварка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.03.1930 р. Звину-
вач. за «участь у контрреволюційній діяльності». 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 26.03.1930 р. заслан. на Північ РФ. Реабіл. 
12.02.1997 р.

ТРЕМБОВСЬКИЙ ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Довжок Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, на час арешту без 

певних занять, одруж. Арешт. 06.08.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1937 р. роз-
стріляний 21.10.1937 р. Реабіл. 27.05.1970 р.

ТРЕНДОВСЬКИЙ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за «участь у 
контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.04.1961 р.

ТРЕНДЮК ВЛАС СЕМЕНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, рахівник колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.04.1956 р.

ТРЕПАЛКІВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ФЕДО-
РОВИЧ, 1910 р.н., м. Він ниця, поляк, із робітни-
ків, освіта початкова, нормувальник м’ясо ком бі-
нату, не одруж. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 21.08.1965 р.

ТРЕТЯК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Іванівці Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, вантажник цук ро за во ду, одруж. 
Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
18.08.1965 р.

ТРЕТЯК ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Калинівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл., українець, із селян, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 19.08.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 1 КК РРФСР. За вироком ВТ 94 СД від 20.09.1941 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 26.04.1991 р.

ТРЕТЯК ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Садківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
розлуч., 1 дитина. Арешт. 30.03.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ТРЕТЯК ГАФІЯ САВІВНА, 1900 р.н., м. Но-
сівка Чернігівської обл., українка, із робітників, 
освіта початкова, домогосподарка, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 10.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
26.03.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 19.12.1989 р.
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ТРЕТЯК ГНАТ МУСІЙОВИЧ, 1887 р.н., с. Сте-
панки Погребищенського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, робітник МТС, не одруж. 
Арешт. 28.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.08.1937 р. розстріляний 17.09.1937 р. 
Реабіл. 15.12.1988 р.

ТРЕТЯК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Іванівці Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, не одруж. Арешт. 07.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 
25.10.1937 р. Реабіл. 28.08.1989 р.

ТРЕТЯК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Святе Остерського р-ну Чернігівської обл., 
українець, із селян, малописьменний, на час ареш-
ту без певних занять, не одруж. Арешт. 03.10.1935 р. 
на ст. Він ниця. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою відділення НКВС ст. Він ниця від 
11.11.1935 р. справа припинена.

ТРЕТЯК ДМИТРО ПАВЛОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Носівка Чернігівської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта початкова, директор 
МТС, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком Вер-
ховного суду СРСР від 19.01.1938 р. розстріляний 
20.01.1938 р. Реабіл. 26.11.1957 р.

ТРЕТЯК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., с. Вер-
нянка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 22.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.12.1932 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
11.08.1989 р. Вдруге за арешт. 03.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. роз-
стріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.

ТРЕТЯК ІВАН ІЄЗЕКІЛЬОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Комарівці Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, бухгалтер артілі «Визволена 
праця», одруж., 2 дітей. Арешт. 05.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. роз-
стріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 30.11.1989 р.

ТРЕТЯК ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Серединка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-

ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.08.1989 р.

ТРЕТЯК ЛЕОНТІЙ СОФРОНОВИЧ, 1862 р.н., 
с. Іваньки Погребищенського р-ну, прож. с. Гон-
тівка Чернівецького р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 24.01.1922 р. Звинувач. за «зв’язок з під-
пільною петлюрівською організацією». За поста-
новою Мо ги лів-По діль сь кої повітової НК від 
07.03.1922 р. справа припинена.

ТРЕТЯК ОЛЕКСІЙ СОФРОНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Садківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 09.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
22.11.1996 р.

ТРЕТЯК ОПАНАС ПЕТРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Степанки Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
03.03.1931 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 01.12.1989 р.

ТРЕТЯК ПАВЛО МАКАРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Гельмязів Золотоніського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Козятин, українець, із селян, працівник 
системи зв’язку, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 20.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 09.07.1955 р.

ТРЕТЯК ПЕТРО ЗІНОВІЙОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Степанки Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 31.08.1930 р. Звинувач. за ст. 18, 
54-8, 11 КК УСРР. За постановою Житомирської 
міжрайпрокуратури від 12.02.1931 р. справа при-
пинена.

ТРЕТЯК ХОМА СЕРГІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Степанки Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 31.08.1930 р. Звинувач. за ст. 18, 
54-8, 11 КК УСРР. За постановою Житомирської 
міжрайпрокуратури від 12.02.1931 р. справа при-
пинена.

ТРЕТЯК ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1878 р.н., кол. 
с. Бочтюки Брестського пов., теп. Білорусь, прож. 
м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта початкова, 
телеграфіст ст. Жмеринка, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
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УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 21.01.1958 р.

ТРЖЕЦЕСЬКИЙ МАРЦЕЛІЙ АНТОНО-
ВИЧ, 1889 р.н., м. Він ниця, прож. с. Зяньківці 
Немирівського р-ну, поляк, із службовців, освіта 
середня, виконроб будівництва школи, одруж., 
4 дітей. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
7, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 22.08.1961 р.

ТРИБА АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, тесля, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 20.06.1959 р.

ТРИБА СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Тартак, прож. смт Браїлів Жмеринського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, тесля цук ро за-
во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
08.12.1937 р. Реабіл. 20.06.1959 р.

ТРИБІДА ПАВЛО ЮХИМОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Томашпіль, прож. смт Муровані Курилівці, 
українець, із селян, освіта вища, агроном, викла-
дач агрономічної школи, одруж. Арешт. 02.03.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Мо ги лів-По діль сь кої окрпрокуратури від 
16.03.1929 р. справа припинена.

ТРИГУБ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Біляни, прож. с. Вищеольчедаїв Мурованоку-
риловецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, конюх колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 22.07.1957 р.

ТРИГУБ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, 1882 р.н., с. Гли-
бочок Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 24.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
02.06.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
27.09.1989 р.

ТРИГУБЧАК ІВАН ПОРФИРОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 06.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 

КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
02.06.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
03.11.1989 р.

ТРИГУБЧАК ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 01.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
02.06.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 02.10.1989 р. Вдруге за арешт. 14.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. 
розстріляний 24.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ТРИКУЛИЧ АНДРІЙ ЗАХАРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, бурильник гір-
ничих розробок, одруж., 4 дітей. Арешт. 30.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. роз-
стріляний. Реабіл. 29.07.1958 р.

ТРИКУЛИЧ ДМИТРО ЄРЕМІЙОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець. Арешт. 11.07.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком ВТ військ НКВС Дальбу-
ду, РФ, засудж. на 8 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 
30.11.1995 р.

ТРИКУЛИЧ ІВАН ДМИТРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 08.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
27.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.04.1958 р.

ТРИКУЛИЧ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Жабка Флорештського р-ну, Молдова, прож. 
смт Піщанка, молдованин, із селян, неписьмен-
ний, колгоспник, одруж. Арешт. 03.03.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 09.06.1932 р. 
справа припинена.

ТРИКУЛИЧ МАРІЯ АНДРІЇВНА, 1918 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, україн-
ка, із селян, освіта початкова, колгоспниця, не-
одруж. Арешт. 09.11.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 27.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
29.07.1958 р.

ТРИКУЛИЧ ФЕДІР ДМИТРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
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одруж., 2 дітей. Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 08.05.1933 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
21.12.1937 р. розстріляний. Реабіл. 29.07.1958 р.

ТРИЛІСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЛУКИЧ, 1892 р.н., 
м. Дубровиця Рівненської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із службовців, освіта вища, голова обл-
виконкому, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 8, 11 КК УРСР. За виро-
ком Верховного суду СРСР від 23.10.1937 р. роз-
стріляний 24.10.1937 р. Реабіл. 06.06.1956 р.

ТРИЛЮК ЙОСИП ІЛЛІЧ, 1881 р.н., кол. с. За-
борці Люблінської губ., Польща, прож. м. Шепе-
тівка Хмельницької обл., українець, із селян, ма-
лописьменний, сторож, одруж., 4 дітей. Арешт. 
25.03.1933 р. За постановою ЗТВ ДПУ ст. Козя-
тин від 29.04.1933 р. справа припинена.

ТРИМБАРЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1911 р.н., с. Бистрик Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, не одруж. Арешт. 16.11.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.03.1930 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
22.12.1989 р.

ТРИМБАШЕВСЬКИЙ ЛЮДВІК МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1890 р.н., с. Майорщина Чернівецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, хлі-
бороб, не одруж. Арешт. 14.10.1921 р. Звинувач. 
«як учасник петлюрівської підпільної організа-
ції». За постановою Подільської губНК від 
19.12.1921 р. підлягав розстрілу. Реабіл. 31.10.1996 р.

ТРИНГОРТ АНТОН ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Погоріле Баранівського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Колпашово Томської обл., РФ, бух-
галтер міського фінансового відділу. Арешт. 
1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ТРИНГОРТ ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Погоріле Баранівського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Колпашово Томської обл., РФ, сто-
рож пункту «Заготскот». Арешт. 1937 р. Розстрі-
ляний. Реабіл. 

ТРИНГОРТ ЮЛІАН ІВАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Глумівка Шепетівського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Колпашово Томської обл., РФ. 
Арешт. 1931 р. Ув’язн. на 5 р. концтаборів. Вдруге 
за арешт. 1938 р. Розстріляний. Реабіл. 

ТРИНДЮК ВАСИЛЬ МИРОНОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Цветень Теофіпольського р-ну Хмель-

ницької обл., прож. с-ще Суйга Кривошиїнського 
р-ну Томської обл., РФ, лісоруб. Арешт. 1937 р. 
Розстріляний. Реабіл. 

ТРИНДЮК ВЛАС СЕМЕНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, українець, 
із селян, письменний, колгоспник. Арешт. 
06.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
15.02.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
12.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.07.1989 р.

ТРИСВЯТСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1901 р.н., с. Павлівка Ріпкинського р-ну 
Чернігівської обл., прож. с. Станіславчик Жме-
ринського р-ну, росіянин, із службовців, мало-
письменний, завідувач районного відділу соці-
ального забезпечення, одруж., 3 дітей. Арешт. 
08.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 6, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 28.09.1938 р. розстріляний 01.10.1938 р. Реа-
біл. 07.07.1959 р.

ТРИФОНЕНКО ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ, 
1899 р.н., с. Селище Немирівського р-ну, прож. 
с. Тростянець Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вчитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 22.05.1938 р. 
Реабіл. 08.03.1956 р.

ТРИФОНОВ ЗАХАР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Щигри Курської обл., РФ, прож. м. Тульчин, 
росіянин, із службовців, освіта вища, начальник 
квартирно-експлуатаційної контори, одруж., 
7 дітей. Арешт. 10.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 10.10.1945 р. справа припи нена.

ТРИФОНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, 
1894 р.н., м. Самара, РФ, прож. ст. Холоневська 
(с. Іванів Калинівського р-ну), росіянин, із робіт-
ників, освіта середня, старший шляховий май-
стер ст. Калинівка, одруж., 1 дитина. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Лінійного суду Пів ден но-За хід ної за-
лізниці від 18.04.1938 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реа-
біл. 31.08.1992 р.

ТРИЩИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 19.04.1933 р. справа припинена. Вдру-
ге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 
31.03.1990 р.

ТРИЩИК-ПРОКОПИШИНА ЯВДОХА ЯКІВ-
НА, 1921 р.н., с. Станіславчик Жмеринського 
р-ну, українка, із селян, освіта середня, вчитель-
ка, одруж. Арешт. 02.05.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКДБ 
Він ниць кої обл. від 30.05.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 11.10.1960 р.

ТРІПАК МЕФОДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1885 р.н., 
кол. с. Козачівка, теп. у складі смт Браїлів Жме-
ринського р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, машиніст молотарки МТС, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 28.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.08.1937 р. розстріляний 10.08.1937 р. 
Реабіл. 16.01.1990 р.

ТРІПАК-РИБАК СТЕПАН-ТЕРЕНТІЙ ІВА-
НОВИЧ, 1885 р.н., с. Унгри Окницького р-ну, 
Молдова, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, 
із селян, малописьменний, швець, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 07.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 14.11.1937 р. розстріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 
11.01.1958 р. (Відомості подано у Кн. 4 цього ви-
дання, с. 486, у довідці «Рибак Степан Іванович»).

ТРОЇЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, 
1910 р.н., м. Буй Івановської обл., РФ, прож. 
м. Він ниця, росіянин, із робітників, освіта серед-
ня, виконроб швейної фабрики. Арешт. 18.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 07.01.1938 р. засудж. на 8 р. 
ВТТ. Вдруге за арешт. 25.11.1948 р. За постановою 
ОН МДБ СРСР від 14.05.1949 р. засланий до 
Красноярського краю, РФ. Реабіл. 07.06.1957 р.

ТРОЇЦЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1882 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. м. Липо-
вець, українець, із робітників, освіта початкова, 
бух гал тер-інструктор державної ощадкаси, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 03.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 19.12.1937 р. розстріляний 
25.12.1937 р. Реабіл. 10.05.1958 р.

ТРОЙНИЦЬКИЙ БЕРНАРД ІВАНОВИЧ, 
1906 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, поляк, із селян, освіта серед-
ня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 

28.06.1938 р. Звинувач. за ст. 58-10, 11 КК РРФСР. 
За вироком ВТ Лен.ВО, РФ, від 17.04.1939 р. за-
судж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 14.10.1961 р.

ТРОЙНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ГНАТОВИЧ, 
1900 р.н., с. Хомутинці Калинівського р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, шляховий обхід-
ник ст. Холоневська, одруж., 3 дітей. Арешт. 
19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 28.04.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ТРОЙНИЦЬКИЙ КАМІЛІЙ ДАНИЛОВИЧ, 
1890 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, слюсар гранітного кар’єру, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 17.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1958 р.

ТРОЙНИЦЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 
1909 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, прож. Овруцький р-н Жито-
мирської обл., українець, із селян, освіта почат-
кова, начальник кам’яного кар’єру, не одруж. 
Арешт. 25.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Олевського РВ НКВС від 
11.04.1939 р. справа припинена.

ТРОЙНИЦЬКИЙ ЛЮДВІГ ІВАНОВИЧ, 
1913 р.н., с. Чорнодуб Житомирського р-ну Жи-
томирської обл., прож. с. Хомутинці Калинів-
ського р-ну, поляк, робітник-ремонтник дистан-
ції залізниці, не одруж. Арешт. 25.08.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 29.09.1937 р. підлягав роз-
стрілу. Реабіл. 27.09.1989 р.

ТРОЙНИЦЬКИЙ ПЕТРО ФРАНЦОВИЧ, 
1886 р.н., смт Вовковинці Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Жмеринка, поляк, із 
робітників, освіта початкова, помічник машиніс-
та паровоза, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 15.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.02.1959 р.

ТРОМПІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Синарна Оратівського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, пасічник кол-
госпу, одруж., 4 дітей. Арешт. 12.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 06.11.1957 р.
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ТРОНД КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Бершадь, поляк, із робітників, освіта початкова, 
механік МТС, одруж., 1 дитина. Арешт. 12.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. 
розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 12.12.1958 р.

ТРОПАК ІВАН ІЛЛІЧ, 1895 р.н., с. Мар’янівка 
Барського р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
28.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. За ухвалою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.10.1939 р. справа 
припинена.

ТРОПАК-ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР ЯКИ-
МОВИЧ, 1881 р.н., с. Мар’янівка, прож. хут. Осі-
чок Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, вчитель, одруж., 6 дітей. Арешт. 
01.07.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. 
За постановою ОДПУ УСРР від 24.10.1929 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 30.08.1993 р. 
У 1937 р. після повернення з ув’язнення прожи-
вав у с. Малий Митник. Арешт 28.02.1938 р. Зви-
нувач за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 28.04.1938 р. 
Реабіл. 27.06.1989 р.

ТРОПОВСЬКИЙ КІНДРАТ ЙОСИПОВИЧ, 
1894 р.н., с. Піщана Балтського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, малописьменний, одруж. 
Арешт. 23.03.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
10.06.1936 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 03.03.1993 р.

ТРОСТОГОН-САЇНСЬКИЙ ВОЙЦЕХ ФЕ-
ДОРОВИЧ, 1903 р.н., с. Тартак Чечельницького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 04.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ТРОСЮК МАРКІЯН СЕРГІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Мончин Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, машиніст колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою УНКВС Ки-
ївської обл. від 29.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.01.1990 р.

ТРОСЮК ОЛЕКСІЙ ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Мончин Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за 

ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстріляний 
28.04.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ТРОФИМЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Слободище Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 27.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Гайсинського РВ ДПУ 
від 05.05.1931 р. справа подана до Трійки ДПУ 
УСРР з клопотанням про ув’язн. на 3 р. концтабо-
рів. Подальша доля невідома. Реабіл. 13.12.1989 р.

ТРОФИМЧУК ЛАВРЕНТІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1881 р.н., с. Примощаниця Барського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, безпарафіяльний 
священик, не одруж. Арешт. 08.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ТРОФИМЧУК НИКАНОР ЄВДОКИМОВИЧ, 
1900 р.н., с. Мартинівка Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, ремонтний ро-
бітник ст. Митки, одруж., 3 дітей. Арешт. 
30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.10.1960 р.

ТРОФИМЧУК НЕСТОР МЕФОДІЙОВИЧ, 
1865 р.н., с. Вівсяники Козятинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Бердичівської 
ОСГ ДПУ від 15.04.1933 р. справа припинена. 

ТРОФИМЮК ДМИТРО ПАНАСОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Комшатка Кременецького пов. 
Волинської губ., прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, 
українець, із селян, освіта початкова, секретар 
міської міліції, одруж. Арешт. 17.10.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 03.01.1931 р. справа припинена.

ТРОХИМЕНКО МЕФОДІЙ ГОРДІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 03.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
21.05.1933 р. справа припинена.

ТРОХИМЕНКО МЕФОДІЙ КОРНІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Жорнище Іллінецького р-ну, украї-
нець, сторож колгоспу. Арешт. 20.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.12.1937 р. роз-
стріляний 02.05.1938 р. Реабіл. 02.06.1989 р.
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ТРОХИМЕНКО (ТРОФИМЕНКО) ІВАН ФЕ-
ДОРОВИЧ, 1889 р.н., с. Бортники Тульчинсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 22.03.1989 р. Вдруге за арешт. 
09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
04.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.03.1989 р.

ТРОХИМЕЦЬ ДМИТРО ГЕРВАСІЙОВИЧ, 
1893 р.н., м. Погребище, українець, із селян, осві-
та початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 24.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 14.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 17.08.1960 р.

ТРОХИМЕЦЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 
1901 р.н., с. Топорки Ружинського р-ну Жито-
мирської обл., прож. ст. Оратів, українець, із се-
лян, освіта початкова, помічник начальника 
ст. Оратів, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.08.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
прокурора Одеської залізниці від 31.03.1939 р. 
справа припинена.

ТРОХИМНЮК ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Корделівка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, розлуч. Арешт. 
19.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 13.06.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). Реабіл. 
27.06.1994 р.

ТРОХИМЧУК АНТОН СТЕПАНОВИЧ, 
1910 р.н., с. Вівсяники Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 20.04.1933 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою Трійки ОДПУ Лен.ВО, 
РФ, від 20.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 23.10.1989 р.

ТРОХИМЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. Малоя-
рославецький р-н Калузька обл., РФ, коваль лісо-
вого господарства. Звинувач. за ст. 58-9, 11 КК 
РСФРР. 1932 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 

ТРОХИМЧУК ДЕНИС ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, робітник залізничної 
ст. Копай, одруж., 8 дітей. Арешт. 21.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 

Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.09.1958 р.

ТРОХИМЧУК ЗАХАР ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, пасічник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.09.1989 р.

ТРОХИМЧУК ЗАХАР НЕСТЕРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. Мало-
ярославецький р-н Калузька обл., РФ, робітник 
радгоспу. Звинувач. за ст. 58-9, 11 КК РСФРР. За 
постановою ОДПУ від 1933 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 

ТРОХИМЧУК ІВАН КАРПОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Мартинівка Він ниць кої обл., прож. м. Хаба-
ровськ, РФ, студент медичного інституту. Арешт. 
28.04.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 24.10.1942 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.12.1989 р.

ТРОХИМЧУК ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. м. Мало-
ярославець Калузької обл., РФ, завідувач сіно-
сховища. Звинувач. за ст. 58-9, 11 КК РСФРР. За 
постановою ОДПУ від 1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 

ТРОХИМЧУК КАРПО НЕСТЕРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Вівсяники Козятинського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, коваль, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
01.07.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ, (умов-
но). Реабіл. 15.01.1990 р.

ТРОХИМЧУК МИКОЛА КИРИЛОВИЧ, 
1907 р.н., кол. с. Кам’янка, теп. у складі м. Липо-
вець, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж. Арешт. 20.03.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 11.07.1944 р. справа припинена.

ТРОХИМЧУК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Мартинівка Барського р-ну, украї-
нець, коваль колгоспу. Звинувач. за ст. 54-3 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 10.11.1945 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
27.12.1991 р.

ТРОХИМЧУК НАУМ АРСЕНТІЙОВИЧ, 
1904 р.н., кол. с. Кам’янка, теп. у складі м. Липо-
вець, прож. м. Іллінці, українець, із селян, освіта 
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середня, судовий виконавець, одруж. Арешт. 
03.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 16.12.1937 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 08.05.1969 р.

ТРОХИМЧУК ПОЛІКАРП ІВАНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. 
м. Малоярославець Калузької обл., РФ, нарядчик 
кондукторської бригади. Звинувач. за ст. 58-9, 11 
КК РСФРР. За постановою ОДПУ від 1933 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл.

ТРОХИМ’ЮК САВЕЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Новоставці Теофіпольського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Крутин Тихвінсько-
го р-ну Ленінградської обл., РФ, завідувач радіо-
вузла алюмінієвого комбінату. Арешт. 26.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 58-7, 10 КК РРФСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Ленінградської обл., РФ, від 
04.10.1937 р. розстріляний 09.10.1937 р. Реабіл. 

ТРОХНИЦЬКИЙ (ПРОХНИЦЬКИЙ) МИ-
КОЛА ЛЮДВІКОВИЧ, 1892 р.н., с. Серебринці 
Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, рахівник колгоспу, одруж., 
5 дітей. Арешт. 09.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 26.10.1937 р. розстріляний 26.11.1937 р. Реа-
біл. 08.12.1989 р.

ТРОЦЕНКО ГНАТ ГНАТОВИЧ, 1887 р.н., 
м. Брест, Білорусь, прож. с. Скоморошки Оратів-
ського р-ну, українець, із робітників, освіта по-
чаткова, рахівник цегельного заводу, одруж. 
Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 ч. 1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реа-
біл. 27.04.1989 р.

ТРОЦЬКИЙ ДЕНИС ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Торчин Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, завідувач товарної ферми, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 24.01.1938 р. 
Реабіл. 15.07.1989 р.

ТРОШЕНКО ЯН ЛЬВОВИЧ, 1897 р.н., м. Кра-
ків, Польща, прож. м. Він ниця, єврей, із селян, 
освіта середня, начальник обласної контори 
«Хліботорг», одруж., 2 дітей. Арешт. 29.09.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.11.1935 р. справа 
припинена.

ТРОЯН ДЕНИС ПЕТРОВИЧ, 1884 р.н., с. Мед-
веже Вушко Він ниць кого р-ну, прож. кол. 

с. П’ятничани, теп. у складі м. Він ниця, украї-
нець, із селян, освіта початкова, технік дослідної 
лісової станції, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 25.10.1960 р.

ТРОЯН ЛЕОНТІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1899 р.н., с. Салинці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 6 дітей. Затриманий і звинувач. за участь 
у заворушеннях 18.03.1932 р. на Немирівському 
винзаводі. За постановою Немирівського РВ ДПУ 
від 16.07.1932 р. справа припинена.

ТРОЯН МИКОЛА ІЛЛІЧ, 1925 р.н., с. Селе-
винці Немирівського р-ну, українець, із селян, осві-
та неповна середня, не одруж. Арешт. 22.03.1945 р. 
у Німеччині, куди вивезений на примусові робо-
ти. Етапований у ВТТ «Інтлаг» НКВС, РФ. Зви-
нувач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За постановою 
слідчої групи МВС Комі АРСР при Інтлазі МВС 
СРСР від 16.07.1946 р. справа припинена, звіль-
нений.

ТРОЯН ТЕРЕНТІЙ МАРТИНОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Сосни Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.11.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком ВТ П’ятигорського гарні-
зону, РФ, від 05.01.1942 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою Верховного суду СРСР від 14.03.1942 р. 
міру покарання змінено на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
18.03.1992 р.

ТРОЯНЕР ЕЛІК ШОЙЛОВИЧ, 1909 р.н., с. Вер-
хівка Тростянецького р-ну, єврей, із торговців, 
освіта початкова, учень-маляр, не одруж. Арешт. 
04.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4 КК УСРР. За 
постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ від 
19.06.1930 р. справа припинена.

ТРОЯНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Савинці Тростянецького р-ну, прож. 
смт Чечельник, поляк, із службовців, освіта се-
редня, завідувач відгодівельного пункту цук-
рокомбінату, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. роз-
стріляний 14.12.1937 р. Реабіл. 17.08.1963 р.

ТРОЯНОВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1877 р.н., с. Городківка Крижопільського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
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су ду від 29.05.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
31.03.1994 р.

ТРУБАЧ ІВАН АНТОНОВИЧ, 1901 р.н., с. Ви-
щеольчедаїв Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, кочегар цегель-
ного заводу. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 ч. 2 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 12.12.1989 р.

ТРУБАЧ МАРІЯ ТИМОФІЇВНА, 1902 р.н., 
с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького р-ну, 
прож. ст. Красна Річка, ДСК, РФ. Арешт. 03.11.1937 р. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 28.03.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. позбавлення волі. Реабіл. 31.10.1989 р.

ТРУБЕЦЬ ІВАН ОПАНАСОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 27.06.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
13.12.1930 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Вдруге звинувач. 
за ст. 82 КК УСРР. За постановою Трійки ОДПУ 
Північного краю, РФ, від 17.04.1932 р. ув’язн. на 
3 р. концтаборів. Реабіл. 11.10.1989 р.

ТРУБЕЦЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ, 
1899 р.н., м. Бельці, Молдова, прож. смт Крижо-
піль, українець, із робітників, освіта неповна се-
редня, головний бухгалтер лісорозсадника, одруж., 
1 дитина. Арешт. 25.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Лінійної прокуратури 
Одеської залізниці від 13.04.1939 р. справа при-
пинена.

ТРУБИЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙО-
ВИЧ, 1876 р.н., с. Капустин Старокостянтинів-
ського р-ну Хмельницької обл, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із селян, малописьменний, слюсар 
ст. Жмеринка, одруж., 1 дитина. Арешт. 13.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 21.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.05.1959 р.

ТРУБНИК ІСААК МОЙСЕЙОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Бершадь, прож. м. Кривий Ріг Дніпропетров-
ської обл., єврей, із робітників, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.07.1944 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ Челя-
бінського гарнізону, РФ, від 25.09.1944 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.05.1968 р.

ТРУМ ПИЛИП МАКАРОВИЧ, 1914 р.н., с. Чер-
нятка Бершадського р-ну, прож. ст. Зятківці Гай-
синського р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, черговий ст. Зятківці, одруж. Арешт. 

29.11.1944 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За 
вироком ВТ Він ниць кої залізниці від 08.06.1945 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 20.11.1995 р.

ТРУМ СЕМЕН ТАРАСОВИЧ, 1897 р.н., с. Чер-
нятка Бершадського р-ну, українець, із селян, 
письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
08.03.1938 р. розстріляний 25.03.1938 р. Реабіл. 
11.09.1989 р.

ТРУС ФРОСИНА АРТЕМІВНА, 1890 р.н., 
с. Четвертинівка Тростянецького р-ну, українка, 
колгоспниця. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.06.1989 р.

ТРУХАНІВСЬКИЙ ІВАН СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Порик Хмільницького р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, комірник кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 22.07.1957 р.

ТРУХАНОВИЧ АПОЛЛОН АЛОЇЗОВИЧ, 
1874 р.н., м. Судова Вишня Мостиського р-ну 
Львівської обл., прож. м. Він ниця, поляк, із ре-
місників, освіта початкова, реміс ник-паркетник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
25.02.1938 р. Реабіл. 20.04.1963 р.

ТРУХАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Підлісний Ялтушків Барського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1956 р.

ТРУХАНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Підлісний Ялтушків Барського р-ну, 
українець, із селян, неповна середня, на час ареш-
ту без певних занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 
25.01.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За ухвалою Він ниць кого обл су ду від 22.04.1947 
справа припинена, з направленням підсудного на 
примусове лікування. Подальша доля невідома. 
Реабіл.

ТРУХАНСЬКИЙ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Підлісний Ялтушків Барського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, слюсар колгос-



Реабілітовані історією. Вінницька область

292

пу, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. розстріляний 
26.12.1937 р. Реабіл. 20.12.1957 р.

ТРУШ ІВАН РОМАНОВИЧ, 1914 р.н., с. Крас-
нопіль Чуднівського р-ну Житомирської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
вища, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
29.11.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ 21 армії від 09.02.1943 р. засудж. 
на 7 р. ВТТ. За ухвалою ВТ Воронезького фронту 
від 31.05.1943 справа припинена через недоведе-
ність вини.

ТРУШ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Чорнобай Чорнобаївського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта вища, 
інженер-хімік суперфосфатного заводу, одруж. 
Арешт. 01.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Ре-
абіл. 30.10.1957 р.

ТРУШЕВИЧ КСЕНІЯ УСТИНІВНА, 1905 р.н., 
українка, із службовців, освіта вища, учителька, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 22.11.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 а, 11 КК УРСР. Померла 17.03.1945 р. 
під час слідства. Реабіл. 08.09.1989 р.

ТРУШКІВСЬКИЙ ПИЛИП КАЗИМИРО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Мізяківські Хутори Він ниць-
кого р-ну, прож. с. Дубова Жмеринського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, тесля лісниц-
тва, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.02.1945 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 17.11.1945 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.04.1977 р.

ТРУШКІВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ДЕМ’ЯНО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, 
поляк, колгоспник. Арешт. 20.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 12.01.1938 р. розстріляний 
01.04.1938 р. Реабіл. 14.06.1989 р.

ТРЬОХСВЯТСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 
1870 р.н., м. Самара, РФ, прож. с. Клембівка Ям-
пільського р-ну, росіянин, із духовенства, освіта 
вища, священик. Арешт. 12.06.1932 р. Звинувач. 
за ст. 90-7 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 03.10.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ, (умовно). Реабіл. 05.12.1988 р.

ТУБІШЛАК ГРИГОРІЙ МОЙСЕЙОВИЧ, 
1900 р.н., м. Шаргород, єврей, із службовців. 

Арешт. 04.05.1944 р. Звинувач. за «зраду Батьків-
щини». Подальша доля невідома. Реабіл.

ТУБОЛЬЦЕВ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1887 р.н., м. Він ниця, прож. с. Зеленянка Крижо-
пільського р-ну, українець, із селян, освіта серед-
ня, учитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 03.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.02.1960 р.

ТУДІН ДАВИД ЄГОРОВИЧ, 1870 (1873) р.н., 
с. Пилипи, прож. с. Новомикільськ Мо ги лів-По-
діль сь кого р-ну росіянин, із селян, малописьмен-
ний, на час арешту без певних занять, одруж., 
2 дітей. Арешт. 02.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 15.04.1930 р. заслан. на 8 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 15.12.1989 р. У 1932 р. втік і проживав у с. Не-
мерче Мурованокуриловецького р-ну, грабар 
сільськогосподарської дослідної станції. Вдруге 
за арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 7, 
10 ч. 2, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 26.11.1937 р. 
Реабіл. 15.08.1959 р.

ТУДІН САВА ДАВИДОВИЧ, 1895 р.н., с. Пи-
липи Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. с. Ново-
микільськ Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, росіянин, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 04.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої 
окртрійки ДПУ від 27.03.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 09.08.1995 р.

ТУЗ ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1899 р.н., с. Ку-
кавка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 13.10.1989 р.

ТУЗ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ, 1888 р.н., м. Ким-
пулунг, Молдова, прож. м. Він ниця, українець, із 
селян, освіта середня, на час арешту без певних 
занять, одруж. Арешт. 19.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 28.11.1937 р. розстріляний 
08.12.1937 р. Реабіл. 27.04.1989 р.

ТУЗЕНКО ТОДОСІЙ ЯКИМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Баланівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 07.01.1948 р. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 19.03.1948 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 30.09.1992 р.
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ТУЗИНСЬКИЙ ВЕНЕДИКТ ІВАНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Стасева Малинського р-ну Жито-
мирської обл., прож. с. Ободівка Тростянецького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, лісоруб 
лісової дільниці, одруж., 4 дітей. Арешт. 25.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. роз-
стріляний 08.01.1938 р. Реабіл. 03.11.1989 р.

ТУЗИНСЬКИЙ ФЕЛІКС ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Стасева Малинського р-ну Житомирської обл., 
прож. с. Ободівка Тростянецького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, лісоруб лісової дільни-
ці, одруж., 4 дітей. Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 03.11.1989 р.

ТУКАЛО АНДРІЙ БОНІФАТІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Кашперівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 13.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 18.08.1965 р.

ТУКАЛО ДАВИД ЙОСИПОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Кашперівка, прож. с. Білопілля Козятинського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.06.1931 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Козя-
тинського РВ ДПУ від 04.09.1931 р. справа при-
пинена.

ТУКАЛО-ХИЛОБОКИЙ ДЕМ’ЯН-ЯКІВ ЗІ-
НО ВІЙОВИЧ-ТРОХИМОВИЧ, 1879 р.н., с. Яблу-
нівка Він ниць кої обл., прож. м. Хабаровськ, РФ, 
українець, сторож «Головметало збут». Арешт. 
27.01.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 28.10.1942 р. за-
слан. на 5 р. до Красноярського краю, РФ. Реабіл. 
16.01.1989 р.

ТУЛЕР ГЕРШ ІЦЬКОВИЧ, 1893 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із ремісників, освіта початкова, па-
літурник артілі «Батофоховай», одруж., 1 дити-
на. Арешт. 09.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 13.08.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухва-
лою Верховного суду СРСР від 13.04.1940 р. 
справа припинена.

ТУЛІНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., кол. 
с. Лепеди Курської обл., РФ, прож. м. Жмеринка, 
росіянин, із селян, освіта середня, вчитель, 
одруж. Арешт. 25.09.1944 р. За вироком ВТ військ 

НКВС Він ниць кої обл. від 22.12.1944 р. засудж. 
на 15 р. ВТТ. Реабіл. 24.11.1955 р.

ТУЛЬЧИН (ТУЛЬЧІЙ) КЛИМЕНТІЙ ІВА-
НОВИЧ, 1919 р.н., с. Губник Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 03.01.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За постановою 
ОВ НКВС 1 СД від 16.01.1942 р. справа припине-
на у зв’язку зі смертю. Реабіл. 31.01.1997 р.

ТУЛЬЧИН ЕЛЬ-БЕНЦІОН АБРАМОВИЧ, 
1886 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, мало-
письменний, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.07.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 24–28.12.1945 р. виправда-
ний, звільнений.

ТУЛЬЧИН ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1885 р.н., м. Жмеринка, єврей, із службовців, осві-
та вища, фармацевт, одруж. Арешт. 21.01.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лі-
нійного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
05.03.1937 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 31.07.1991 р.

ТУЛЬЧИНЕЦЬКИЙ ОПАНАС ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1878 р.н., с. Баланівка Бершадського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.03.1930 р. За 
постановою Тульчинської окртрійки ДПУ від 
23.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
01.08.1995 р.

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ МАТУС БЕНЦІОНО-
ВИЧ, 1903 р.н., м. Тульчин, єврей, із торговців, осві-
та середня, вчитель, не одруж. Арешт. 05.07.1925 р. 
Звинувач. за ст. 62 КК УСРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 13.11.1925 р. на 2 р. висланий до Черні-
гівської обл. Реабіл. 03.07.1995 р.

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ МОЙСЕЙ ЗЕЙЛИКО-
ВИЧ, 1905 р.н., с. Липняжка Липнянського р-ну 
Одеської обл., прож. м. Липовець, єврей, із служ-
бовців, малописьменний, різник птахобійні. Арешт. 
23.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1989 р.

ТУМАК ІЛАРІОН СТЕПАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 20.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 22.10.1958 р.

ТУМАК ОМЕЛЯН ФЕДОТОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
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селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 
11.04.1938 р. Реабіл. 02.09.1974 р.

ТУМАЧОК ПАВЛО ВАВИЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-3, 
10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 30.12.1944 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.03.1992 р.

ТУМАЧОК СЕРГІЙ КАЛЕНИКОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, колгоспник. Арешт. 20.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстрі-
ляний. Реабіл. 16.05.1989 р.

ТУМАЧОК СТЕПАН ВАВИЛОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, секретар колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 22.05.1938 р. Реабіл. 22.10.1958 р.

ТУМКО ІЛАРІОН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Виноградне Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. розстрі-
ляний 07.09.1937 р. Реабіл. 20.07.1960 р.

ТУНИЦЬКИЙ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Красуля Баранівського р-ну Жито-
мирської обл., українець, освіта початкова, бух-
галтер в/ч 30-72, одруж. Арешт. 19.12.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 26.02.1934 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ТУНИЦЬКИЙ ЮЛІАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1908 р.н., с. Красуля Баранівського р-ну Жито-
мирської обл., поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж. Арешт. 09.12.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 26.02.1934 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.09.1958 р.

ТУНЬКЕВИЧ АДЕЛІЯ АНТОНІВНА, 1906 р.н., 
с. Жежелів Козятинського р-ну, полька, із селян, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, не одруж. Арешт. 14.06.1949 р. Звинувач. за 

ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 10.08.1949 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. За ухвалою Верховного суду УРСР від 
01.04.1955 р. термін покарання скорочено до від-
бутого строку. Реабіл. 25.07.1991 р.

ТУНЬКЕВИЧ ЯДВІГА АНТОНІВНА, 1908 р.н., 
с. Жежелів Козятинського р-ну, полька, із селян, 
освіта початкова, колгоспниця, не одруж. Арешт. 
20.06.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 10.08.1949 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
УРСР від 01.04.1955 р. термін покарання змінений 
на 5 р. і 9 місяців ВТТ. Реабіл. 31.07.1991 р.

ТУПЧІЄНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Рахни Гайсинського р-ну, прож. с. Білки Іллі-
нецького р-ну, українець, із селян, освіта неповна 
середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 02.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. 
від 19.12.1945 р. справа припинена.

ТУПЧІЄНКО ГАННА НАУМІВНА, 1917 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, українка, із 
службовців, домогосподарка, не одруж. Арешт. 
04.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК 
УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. 
від 11.12.1945 р. справа припинена.

ТУПЧІЄНКО ОЛЕНА НАУМІВНА, 1914 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 26.06.1941 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 08.09.1943 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.07.1994 р.

ТУПЧІЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Михайлин Козятинського р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, муляр цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
15.09.1989 р.

ТУР ІВАН ІСАКОВИЧ, 1931 р.н., с. Кірове Не-
мирівського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
30.12.1952 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За 
вироком ВТ в/ч 98697 від 09.04.1953 р. засудж. на 
10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 20.12.1995 р.

ТУР КИРИЛО МАРТИНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Кірове, прож. с. Ковалівка Немирівського р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, вихо-
ватель дитячої колонії, одруж., 4 дітей. Арешт. 
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10.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.04.1938 р. розстріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 
12.12.1958 р.

ТУРАК ВАСИЛЬ НЕСТОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Ревкауци, Молдова, прож. с. Слобода-Яришів-
ська Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, лісник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
21.12.1937 р. розстріляний 29.01.1938 р. Реабіл. 
23.05.1961 р.

ТУРАНСЬКИЙ ТОМАШ ВАРФОЛОМІЙО-
ВИЧ (БОНІФАТІЙОВИЧ), 1880 р.н., с. Озерна 
Погребищенського р-ну, прож. с. Рогачі Ружин-
ського р-ну Житомирської обл., поляк, із селян, 
неписьменний, різноробочий радгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 17.06.1938 р. 
Реабіл. 13.12.1989 р.

ТУРБОВЕЦЬ ГРИГОРІЙ ДАНИЛОВИЧ, 
1912 р.н., с. Стара Прилука, прож. с. Славна Ли-
повецького р-ну, українець, із службовців, освіта 
середня спеціальна, вчитель, одруж. Арешт. 
28.04.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 16.07.1936 р. 
засудж. на 4 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За постано-
вою Трійки УНКВС Магаданської обл., РФ, від 
26.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 
11.10.1992 р.

ТУРБОВЕЦЬ ІЛАРІОН ДАНИЛОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Стара Прилука, прож. с. Війтівка Липовецько-
го р-ну, українець, із службовців, освіта середня, 
помічник керівника бурякорадгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 18.10.1935 р. Звинувач. за ст. 54-2 
КК УСРР. За постановою прокурора Турбівської 
дільниці від 31.01.1936 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 24.03.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
від 30.09.1944 р. засудж. на 15 р. ВТТ. Реабіл. 
18.03.1992 р.

ТУРБОВЕЦЬ ЙОСИП ДАНИЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Стара Прилука Липовецького р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, освіта вища, рибовод цук-
ротресту, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.01.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 15.06.1989 р.

ТУРЕВИЧ КОСТЯНТИН ІЛЛІЧ, 1895 р.н., 
кол. с. Московци Слонімського пов. Гродненської 

губ., прож. с. Демидівка Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, бригадир 
будівельної бригади колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 28.09.1937 р. 
Реабіл. 12.09.1961 р.

ТУРЕНКО МАРКО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Дзигівка Ямпільського р-ну, прож. с. Куманів-
ці Хмільницького р-ну, поляк, із селян, освіта по-
чаткова, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 
31.01.1963 р.

ТУРЖАНСЬКА ГАЛИНА МЕЧИСЛАВІВ-
НА, 1924 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, 
українка, із службовців, освіта середня, статис-
тик, не одруж. Арешт. 18.04.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою УНКДБ 
Він ниць кої обл. від 17.05.1944 р. справа припинена.

ТУРЖАНСЬКА ОЛЕНА МАТВІЇВНА, 1901 р.н., 
с. Марківка Кобеляцького р-ну Полтавської обл., 
прож. м. Козятин, українка, із робітників, освіта 
початкова, домогосподарка, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 11.10.1937 р. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 28.04.1938 р. на 2 р. передана під нагляд 
органів НКВС за місцем проживання. Реабіл. 
14.11.1989 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ВІТОЛЬД ІВАНОВИЧ, 
1898 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань, 
прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, електромонтер кар’єро уп-
рав ління, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.03.1959 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ВОВЖЕНЕЦЬ ІПОЛИ-
ТОВИЧ, 1891 р.н., Бердичівський р-н Житомир-
ської обл., прож. м. Козятин, поляк, машиніст 
депо. Арешт. 08.02.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.03.1936 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
27.06.1989 р. Вдруге звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За вироком Павлоградського обл су ду, 
Казахстан, від 12.12.1940 р. засудж. на 10 р. по-
збавлення волі. Реабіл. 1990 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ГЕНРІХ АДАМОВИЧ, 
1876 р.н., м. Він ниця, поляк, із службовців, осві-
та середня спеціальна, викладач енерготехніку-
му, одруж. Арешт. 31.10.1933 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
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11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ІПОЛИТО-
ВИЧ, 1896 р.н., м. Козятин, поляк, із дворян, осві-
та початкова, машиніст депо ст. Козятин, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 29.09.1937 р. розстріляний 05.10.1937 р. 
Реабіл. 01.02.1958 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ФЕЛІКС ФРАНЦОВИЧ, 
1918 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, поляк, із робітників, мало-
письменний, котельник цук ро за во ду, не одруж. 
Арешт. 17.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1958 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ФРАНЦ КАЙТАНОВИЧ, 
1891 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, поляк, із службовців, мало-
письменний, рахівник гранітних розробок, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 14.12.1937 р. 
Реабіл. 26.06.1959 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ЦЕЗАР НИКОДИМОВИЧ, 
1882 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, поляк, із селян, робітник гра-
нітного кар’єру. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 01.10.1938 р. Реабіл. 01.12.1989 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Козятин, прож. с. Козинці Липовецького р-ну, 
поляк, із робітників, освіта середня, вчитель, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 13.04.1944 р. За виро-
ком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
27.04.1944 р. засудж. на 20 р. ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ТУРЖАНСЬКИЙ-МОСТИПАНІВ АНДРІЙ 
КОСТЯНТИНОВИЧ, 1894 р.н., смт Літин, 
прож. м. Він ниця, українець, із робітників, осві-
та неповна середня, бухгалтер тресту «Він-
ницяенерго», одруж., 4 дітей. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 03.04.1958 р.

ТУРКЕВИЧ АНТОН КУПРІЯНОВИЧ, 1883 р.н., 
м. Бар, прож. с. Баланівка Бершадського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта середня, свяще-
ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 11.05.1933 р. Звину-

вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 25.10.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 17.01.1993 р.

ТУРКЕВИЧ БОРИС ТИМОФІЙОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Сокілець Козятинського р-ну, українець, на час 
арешту без певних занять. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 17.03.1939 р. засудж. на 5 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 05.11.1991 р.

ТУРКЕВИЧ ВАСИЛЬ АРСЕНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Слобода-Ялтушківська Барського р-ну, прож. 
с. Городище Піщанського р-ну, українець, із ду-
ховенства, освіта вища, священик, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.09.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
02.03.1990 р.

ТУРКЕВИЧ ВАСИЛЬ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Бирлівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня спеціальна, вчитель. Арешт. 
24.01.1922 р. За постановою Подільської губНК 
від 06.05.1922 р. розстріляний. Реабіл. 06.09.1994 р.

ТУРКЕВИЧ ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Котюжани, прож. с. Вищеольчедаїв Муровано-
куриловецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, робітник залізниці цук ро за во ду, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 07.11.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 17.03.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів 
(умовно). Реабіл. 20.12.1989 р. Вдруге за арешт. 
15.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 14.02.1959 р.

ТУРКЕВИЧ ЙОСИП АДАМОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Вовчок Немирівського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.11.1937 р. розстріляний 28.11.1937 р. Реабіл. 
30.05.1959 р.

ТУРКЕВИЧ (ТЕРКЕВИЧ) МИХАЙЛО СО-
ЗОНОВИЧ, 1898 р.н., с. Бережниця Маневицько-
го р-ну Волинської обл., прож. м. Жмеринка, 
українець, начальник групи землевпорядкуван-
ня обласного земельного управління. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 29.11.1938 р. засудж. на 8 р. по-
збавлення волі. За ухвалою Верховного суду 
УРСР від 08.01.1939 р. термін покарання зміне-
ний на 5 р. позбавлення волі. Реабіл. 16.07.1991 р.
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ТУРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Кинашів Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, заготівельник 
райконтори «М’ясозбут», одруж., 1 дитина. Арешт. 
16.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.04.1938 р. розстріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 
19.03.1958 р.

ТУРКЕВИЧ СЕРГІЙ ГНАТОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Гайворон Кіровоградської обл., прож. смт Бро-
децьке Козятинського р-ну, українець, із робіт-
ників, освіта початкова, машиніст паровоза, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 21.02.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-3, 10 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 02.06.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.04.1995 р.

ТУРКОВ ЯКІВ ГНАТОВИЧ, 1900 р.н., кол. 
с. Кудряни, Бессарабія, прож. м. Мо ги лів-По-
діль сь кий, українець, із селян, малописьменний, 
землекоп ст. Мо ги лів-По діль сь кий, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 22.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. 
Реабіл. 30.06.1958 р.

ТУРКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Перерісль Надвірнянського р-ну 
Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. с. Капустяни 
Тростянецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, їздовий колгоспу, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 ч. 1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.06.1989 р.

ТУРКОВСЬКИЙ ЦЕЗАР ВІКТОРОВИЧ, 
1908 р.н., м. Він ниця, прож. с. Ялтушків Бар-
ського р-ну, поляк, із службовців, освіта незакін-
чена вища, хімік цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
20.12.1937 р. розстріляний 28.12.1937 р. Реабіл. 
13.08.1960 р.

ТУРКУЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ПЛАТОНО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Коростівці Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, письменний, машиніст 
пункту «Заготзерно», одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Жмеринської ОСГ НКВС від 30.03.1938 р. 
справа припинена.

ТУРКУЛЕЦЬКИЙ ПАНАС ПАВЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Коростівці Жмеринського р-ну, укра-

їнець, із селян, освіта початкова, голова сільської 
ради, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 29.04.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.08.1961 р.

ТУРОВИЧ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Іванів Калинівського р-ну, прож. с. Ксаверівка 
Він ниць кого р-ну, українець, освіта середня, вчи-
тель, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого облвідділу ДПУ від 22.07.1933 р. спра-
ва припинена.

ТУРОВСЬКИЙ ЛЕВ ТЕОФІЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Глинськ Калинівського р-ну, українець, вчи-
тель. Арешт. 08.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
03.03.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ТУРОВСЬКИЙ МАКСИМІЛІАН ДОМІНІ-
КІЙОВИЧ, 1886 р.н., с. Бараші Ємільчинського 
р-ну Житомирської обл., прож. м. Шаргород, по-
ляк, із дворян, освіта вища, священик (ксьондз). 
Арешт. 07.05.1927 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
10.05.1930 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 
16.02.1990 р. Вдруге без звинувачення за поста-
новою Трійки УНКВС Ленінградської обл., РФ, 
від 25.11.1937 р. розстріляний 08.12.1938 р. Реа-
біл. 16.01.1989 р.

ТУРОВСЬКИЙ ФЕДІР ДМИТРОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Борщівці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 27.09.1944 р. За 
постановою відділу контррозвідки «Смерш» 163 
СД від 19.02.1945 р. справа припинена.

ТУРСЬКИЙ ЕДУАРД КАРЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Райгородок Бердичівського р-ну Житомир-
ської обл., прож. м. Він ниця, поляк, із службов-
ців, освіта вища, інспектор шкіл, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 25.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8, 11 
КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
26.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
06.06.1962 р.

ТУРСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Бобрик Коростишівського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Козятин, українець, молодший 
кондуктор ст. Козятин. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-За-
хід ної залізниці від 30.09.1937 р. засудж. на 4 р. 
ВТТ. Реабіл. 24.05.1990 р.
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ТУРСЬКИЙ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Маркуші Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, вдівець, 1 дитина. Арешт. 28.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.05.1968 р.

ТУРСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Торчин Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, бухгалтер колгоспу, одруж. 
Арешт. 08.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.09.1937 р. розстріляний 26.09.1937 р. Реабіл. 
24.07.1989 р.

ТУРЧАК МАРІЯ ВЛАСІВНА, 1921 р.н., с. Хонь-
ківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українка, із се-
лян, освіта середня, акушерка, вдова, 1 дитина. 
Арешт. 09.03.1945 р. За постановою ОН НКВС 
СРСР заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 
17.05.1995 р.

ТУРЧАК ЮХИМ ПАРФЕНОВИЧ, 1885 р.н., 
кол. с. Хрустове, прож. с. Демівка Чечельницько-
го р-ну, українець, із духовенства, освіта серед-
ня, священик, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 21.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
07.03.1990 р.

ТУРЧАНОВИЧ ЄВГЕН АНТОНОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Жмеринка, росіянин, із дворян, освіта серед-
ня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 58-2, 6, 7, 11 КК 
РРФСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
04.10.1938 р. розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 
05.09.1957 р.

ТУРЧИНСЬКИЙ ВІКТОР ФРАНЦОВИЧ, 
1887 р.н., м. Білгорай, Польща, прож. м. Мо ги лів-
По діль сь кий, поляк, із ремісників, освіта почат-
кова, комірник складу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
30.12.1957 р.

ТУРЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР НИКАНО-
РОВИЧ, 1900 р.н., м. Жмеринка, українець, із 
селян, освіта початкова, черговий залізничного 
поштового відділення ст. Жмеринка, одруж. 
Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 21.01.1958 р.

ТУРЧИНСЬКИЙ КАРЛ ФРАНЦОВИЧ, 
1906 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Яри-
шів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, поляк, із реміс-
ників, освіта початкова, водій МТС, не одруж. 
Арешт. 10.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої про-
куратури від 08.12.1938 р. справа припинена.

ТУРЯНСЬКИЙ ЄВГЕН ЙОСИПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Іваньки Погребищенського р-ну, прож. с. П’ят-
ківка Бершадського р-ну, українець, із службов-
ців, освіта середня, вчитель, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 16.05.1979 р.

ТУРЯНСЬКИЙ ІВАН БАРТКОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Озерна Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 03.07.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Погребищенського РВ 
ДПУ від 31.07.1932 р. справа припинена.

ТУРЯНСЬКИЙ ТОМАШ БОНІФАТІЙОВИЧ, 
1880 р.н., с. Озерна Погребищенського р-ну, по-
ляк, робітник цук ро за во ду. Арешт. 30.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 17.06.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ТУСТАНОВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ ЙОСИПО-
ВИЧ, 1881 р.н., с. Юринці Сатанівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Нова Гребля Кали-
нівського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
сільгоспмеханік цук рокомбінату, одруж., 7 ді-
тей. Арешт. 21.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 10.10.1938 р. 
Реабіл. 18.04.1957 р.

ТУСТАНОВСЬКИЙ СИГІЗМУНД ВІКЕН-
ТІЙОВИЧ, 1912 р.н., с. Юринці Сатанівського 
р-ну Хмельницької обл., прож. с. Велика Мочул-
ка Теплицького р-ну, поляк, із службовців, освіта 
неповна середня, обліковець цук рокомбінату, не-
одруж. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 
03.10.1938 р. Реабіл. 22.04.1959 р.

ТУТЕВИЧ МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Торчин, прож. с. Жданівка Хмільницького 
р-ну, українець, табельник цук ро за во ду. Арешт. 
23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
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08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
06.06.1989 р.

ТУТЕВСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Порик Хмільницького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. 
Реабіл. 31.08.1966 р.

ТУТОВАН МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ, 1878 р.н., 
м. Кишинів, Молдова, румун, телеграфіст ст. Вап-
нярка. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За поста-
новою ОН НКВС СРСР від 08.06.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 23.11.1989 р.

ТУЧАК ВІКТОР ДАВИДОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Верболози Козятинського р-ну, українець, ма-
лописьменний, робітник військового будівниц-
тва, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.03.1935 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою УНКВС 
Житомирської обл. від 21.05.1935 р. справа при-
пинена.

ТУШЕВСЬКА ТЕТЯНА ФЕОДОСІЇВНА, 
1898 р.н., с. Іванків Ямпільського р-ну, прож. 
с. Паланка Тульчинського р-ну, українка, із се-
лян, освіта середня, завідувач початкової школи, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 09.06.1950 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2, 98 ч. 2 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 25.08.1950 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 29.09.1989 р.

ТУШЕВСЬКИЙ АНДРІЙ АЛЬБІНОВИЧ, 
1888 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, по-
ляк, із селян, письменний, коваль МТС, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. 
Реабіл. 10.08.1963 р.

ТУШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1903 р.н., м. Тульчин, поляк, із реміс-
ників, малописьменний, швець, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. Реабіл. 
10.09.1960 р.

ТУШЕВСЬКИЙ ІВАН РОМАНОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Чернишівка, теп. у складі смт Брацлав Не-
мирівського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. роз-
стріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ТУШЕВСЬКИЙ МАРТИН АЛЬБІНОВИЧ, 
1877 р.н., кол. с. Чернишівка, теп. у складі смт Брац-
лав Немирівського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник. Арешт. 22.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР розстріляний 02.12.1937 р. 
Реабіл. 06.04.1989 р.

ТУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1894 р.н., смт Брацлав, прож. с. Забужжя Неми-
рівського р-ну, українець, із селян, освіта серед-
ня, вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 29.05.1963 р.

ТУШЕВСЬКИЙ ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
кол. с. Чернишівка, теп. у складі смт Брацлав Не-
мирівського р-ну, прож. м. Київ, українець, із мі-
щан, освіта середня, інженер, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-За-
хід ної залізниці від 30.07.1938 р. засудж. на 18 р. 
ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
15.03.1939 р. справа припинена.

ТУШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АЛЬБІНОВИЧ, 
1886 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, бухгалтер район-
ного відділення зв’язку, одруж., 3 дітей. Арешт. 
21.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. У 
в’язниці вчинив самогубство 06.10.1937 р. Реабіл. 
11.09.1959 р.

ТУШЕВСЬКИЙ ФАБІАН ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1892 р.н., смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, 
прож. смт Брацлав Немирівського р-ну, поляк, із 
робітників, письменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж. Арешт. 20.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР розстріляний 10.12.1937 р. Ре-
абіл. 23.03.1990 р.

ТУШЕВСЬКИЙ ЮХИМ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.01.1964 р.

ТУШЕВСЬКИЙ ЯКУБ АЛЬБІНОВИЧ, 1901 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, токар МТС, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.
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ТУШИН ДОНАТ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Він ниця, росіянин, із службовців, освіта се-
редня, на час арешту без певних занять, одруж., 
1 дитина. Арешт. 14.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
24.04.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
16.11.1989 р.

ТУШИНСЬКИЙ ПАВЛО КЛИМЕНТІЙО-
ВИЧ, 1883 р.н., с. Телелинці Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 19.12.1929 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 18.03.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 11.01.1990 р.

ТХОРЕВСЬКИЙ ТИХІН ТИМОФІЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Кам’яна Гребля Сквирського р-ну 
Київської обл., прож. с. Станіславчик Жмерин-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня, 
вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 
14.01.1958 р.

ТШЕЦЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ЛЮДВІГО-
ВИЧ, 1889 р.н., м. Андрушівка Житомирської 
обл., прож. м. Він ниця, поляк, із службовців, 
освіта вища, начальник ад мі ніст ративно-гос по-
дарсь ко го відділу обласного відділу місцевої 
промисловості, одруж., 1 дитина. Арешт. 
16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
04.05.1989 р.

ТЮЛЬПИН ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ, 1928 р.н., 
м. Макіївка Донецької обл., прож. с. Марківка Теп-
лицького р-ну, німець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, не одруж. Арешт. 04.06.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 17, 58-8 КК РРФСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 27.08.1944 р. за-
судж. на 7 р. ВТТ та 2 р. п/п. За ухвалою Верхо-
вного суду СРСР від 01.06.1945 р. справа припи-
нена.

ТЮЛЬПИНА КАТЕРИНА ІВАНІВНА, 1904 р.н., 
с. Красноярськ Самарської обл., РФ, прож. с. Мар-
ківка Теплицького р-ну, німкеня, із селян, мало-
письменна, на час арешту без певних занять, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.04.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 08.06.1944 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
23.01.1992 р.

ТЮРІН ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Козятин, українець, із селян, малописьмен-
ний, майстер пекарні, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.11.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Лінійного суду Пів ден но-За хід ної за-
лізниці від 07.01.1941 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реа-
біл. 31.08.1992 р.

ТЮТЕНКО АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Летківка Тростянецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 01.10.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
18.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 28.11.1989 р.

ТЮТЮННИК ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ 
(ЮЗЕФОВИЧ), 1902 р.н., кол. с. Розкіш, теп. у 
складі м. Шаргород, поляк, із селян, неписьмен-
ний, робітник цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.10.1960 р.

ТЮТЮННИК ІВАН АНТОНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Котлубаївка Чернівецького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 
28.01.1938 р. Реабіл. 15.02.1961 р.

ТЮТЮННИК ЙОСИП АНТОНОВИЧ, 1882 р.н., 
кол. с. Шостаківка, теп. у складі м. Шаргород, 
поляк, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.08.1960 р.

ТЮТЮННИК ЙОСИП ПЕТРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Гибалівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 13.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого окрсуду від 
19.08.1930 р. засудж. на 5 місяців позбавлення 
волі, рахуючи з дати арешту. Реабіл.

ТЮТЮННИК ПЕТРО АДАМОВИЧ, 1906 р.н., 
кол. с. Розкіш, теп. у складі м. Шаргород, поляк, 
із селян, освіта початкова, їздовий цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.02.1990 р.
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ТЮТЮННИК ЯН (ІВАН) МИХАЙЛОВИЧ 
(МИКОЛАЙОВИЧ), 1878 р.н., кол. с. Шостаків-
ка, теп. у складі м. Шаргород, поляк, із селян, ма-
лописьменний, вагар цук ро за во ду, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
15.02.1961 р.

ТЮТЯ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ, 1878 р.н., с. Ра-
дянське Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 05.08.1937 р. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кого окрвідділу НКВС від 14.10.1937 р. 
справа припинена.

ТЮТЯ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1889 р.н., с. Ра-
дянське Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 26.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
20.05.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 11.01.1990 р.

ТЮХТІЙ ФЕОФАН МАКСИМОВИЧ, 1887 р.н., 
смт Теплик, українець, із селян, освіта початко-
ва, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.05.1938 р. розстріляний 29.05.1938 р. Реабіл. 
02.09.1959 р.

ТЯГУЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ МОЙСЕЙОВИЧ, 
1881 р.н., с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, робітник 
вапнякових розробок, одруж., 2 дітей. Арешт. 
06.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ТЯГУЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ЗАХАРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Серебрія, прож. смт Вендичани Мо-
ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, шляховий майстер, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 07.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1959 р.

ТЯГУНСЬКИЙ ЮХИМ ТРОХИМОВИЧ, 
1887 р.н., с. Яструбинці Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник рад-
госпу, одруж., 4 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. роз-
стріляний 21.05.1938 р. Реабіл. 13.05.1974 р.

ТЯПКИН ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Михайлівці, прож. с. Рівне Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, письменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 13.02.1990 р.
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1. Таран Іван Михайлович. 2. Таран Павло Сидорович. 3. Таранюк Тимофій Григо-
рович. 4. Тарасюк Василь Володимирович. 5. Тарнавський Володимир Євгенович. 
6. Тарнавський Мар’ян Йосипович. 7. Твердохліб Лук’ян Амбросійович. 8. Твердо-
хліб Федот Андрійович. 9. Тереза (Тераз) Григорій Іванович. 10. Терещенко Олек-
сандр Никифорович. 11. Тимчій Іван Федорович. 12. Тимчук Георгій Миколайович. 
13. Тимчук Григорій Іванович. 14. Тихонов Василь Дмитрович. 15. Тиян Йосип Іва-
нович. 16. Ткач Созон Пилипович. 17. Ткачук Кіндрат Захарович. 18. Ткачук Олек-
сій Маркелович. 19. Ткачук Степан Трифонович. 20. Токарчук Роман Овсійович. 
21. Томашевський Олександр Іванович. 22. Тополюк Леонтій Васильович. 23. Трач 
Леонтій Іванович. 24. Триліський Олексій Лукич. 25. Труханський Федір Петрович. 
26. Тушевська Тетяна Феодосіївна. 27. Тютенко Андрій Степанович.



Реабілітовані історією. Вінницька область

304

У
УБЕРТ ПЕТРО АДАМОВИЧ, 1891 р.н., кол. 
с. Паюдри, Литва, прож. смт Бродецьке Козятин-
ського р-ну, литовець, із селян, освіта початкова, 
слюсар бурякорадгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 21.09.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Вдруге звинувач. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 07.01.1938 р. роз-
стріляний. Реабіл. 31.08.1989 р.

УГЕРНИЧ СТАНІСЛАВ ФЛОРІАНОВИЧ, 
1883 р.н., м. Тульчин, поляк, із ремісників, не-
письменний, на час арешту без певних занять, 
не одруж. Арешт. 18.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
28.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.11.1989 р.

УГЛЕНИЦЯ ДМИТРО АНТОНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Гурки Гродоцького р-ну, Вітебської обл., Біло-
русь, прож. кол. с. Витава, теп. у складі м. Гні-
вань Тиврівського р-ну, українець, із селян, осві-
та середня, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 15.08.1959 р.

УГЛЯНЮК АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1912 р.н., с. Чорнокозинці Ка м’я нець-По діль сь-
кого р-ну Хмельницької обл., прож. м. Томськ, 
РФ, комірник взуттєвої фабрики. Арешт. 1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 

УГЛЯНЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 
с. Чорнокозинці Ка м’я нець-По діль сь кого р-ну 
Хмельницької обл., прож. с-ще В. Скит Пара-
бельського р-ну Томської обл., РФ, робітник Па-
рабельського підсобного господарства. Арешт. 
1938 р. Розстріляний. Реабіл. 

УГРИНОВИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1874 р.н., с. Привороття Ка м’я нець-По діль сь кого 
р-ну Хмельницької обл., прож. с. Губник Гайсин-
ського р-ну, українець, із духовенства, освіта серед-
ня спеціальна, священик, одруж., 3 дітей. Арешт. 
11.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 17.03.1931 р. заслан. 
на 3 р. до Сибіру, РФ, (умовно). Реабіл. 20.12.1989 р.

УГРИНОВСЬКИЙ СРУЛЬ ФРОЙМОВИЧ, 
1904 р.н., м. Він ниця, єврей, із робітників, освіта 
початкова, молодший економіст обласного управ-
ління місцевої промисловості, одруж. Арешт. 
23.08.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 23.09.1936 р. 

ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 13.12.1989 р. Вдруге 
звинувач. За постановою Трійки УНКВС Дальбу-
ду, РФ, від 27.02.1938 р. розстріляний 09.03.1938 р. 
Реабіл. 26.02.1962 р.

УГРЮМОВ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Железинка Железинського р-ну Павлодарської 
обл., Казахстан, прож. с. Ялтушків Барського 
р-ну, росіянин, із селян, освіта початкова, на час 
арешту без певних занять, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 28.01.1935 р. Звинувач. за ст. 16-80, 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
21.07.1935 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 04.12.1989 р.

УДИМА АНТОН ІЛЛІЧ, 1895 р.н., с. Ставчани 
Чернівецької обл., прож. смт Томашпіль, украї-
нець, із селян, малописьменний, слюсар цук ро за-
во ду, не одруж. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. 
Реабіл. 31.03.1967 р.

УДОВИЧЕНКО ГАЛИНА ЛУКІВНА, 1916 р.н., 
м. Мелітополь Запорізької обл., прож. с. Комсо-
мольське Козятинського р-ну, росіянка, із служ-
бовців, освіта вища, вчителька, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 04.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 17.01.1946 р. засудж. на 7 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ військ НКВС Українського округу 
від 08.02.1946 р. вирок скасовано. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 29.05.1946 р. виправ дана.

УДОДЕНКО ГАННА ДМИТРІВНА, 1923 р.н., 
с. Вівсяники Козятинського р-ну, українка, із 
селян, освіта початкова, колгоспниця, одруж. 
Арешт. 23.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою УМДБ Він ниць кої обл від 
23.04.1946 р. справа припинена.

УДОДЕНКО ФИЛИМОН ЄВМЕНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Ладижинські Хутори Гайсинського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 4 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.12.1989 р.

УДРО СИГІЗМУНД ПЕТРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Козлиничі Ковельського р-ну Волинської обл., 
прож. с. Бабчинці Чернівецького р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. 
розстріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 20.12.1989 р.

УЖВА ЗАХАР МАРКОВИЧ, 1878 р.н., с. Щу-
рівці, прож. с. Кузьминці Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, хлібороб, 
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одруж., 4 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.
УЖВАК ІВАН МАКАРОВИЧ, 1883 р.н., с. За-
вадівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.04.1930 р. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 07.04.1930 р. засланий на Північ РФ. 
Реабіл. 30.04.1996 р.
УЖВАК НЕСТІР ОПАНАСОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Крушинівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстрі-
ляний 04.05.1938 р. Реабіл. 03.09.1958 р.
УЖЕВКО ІВАН ГНАТОВИЧ, 1897 р.н., с. Джу-
линка Бершадського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
27.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 17.01.1990 р.
УЖЕВКО МЕЛЕТІЙ ГНАТОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Джулинка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, їздовий пошти, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 21.08.1937 р. розстріляний 
31.08.1937 р. Реабіл. 12.10.1960 р.
УЖЕВКО МИКИТА ГНАТОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Джулинка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, найманий працівник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 30.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 02.10.1989 р.
УЖЕЙКО ПЕТРО ПОЛІКАРПОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 26.08.1927 р. Звинувач. за ст. 58-6 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 13.01.1928 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 20.03.1998 р.
УЖУН ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Голубівка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, ветеринар колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 14.09.1960 р.
УЗІЙЧУК НЕСТОР ЛАЗАРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Кожанка Оратівського р-ну, українець, із се-

лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
07.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ (умовно). Реабіл. 
17.01.1990 р.

УЙТОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Бендери, Молдова, прож. с. Ободівка Тростя-
нецького р-ну, молдованин, із селян, освіта по-
чаткова, слюсар цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.09.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. 
Реабіл. 28.10.1958 р.

УКАСІК ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Мальнів Мостиського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Бондурівка Чечельницького р-ну, поляк, 
із селян, неписьменний, кучер лісового промис-
лового господарства, одруж., 1 дитина. Арешт. 
16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. 
розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 04.08.1989 р.

УКЛЕР ФРАНЦ ІВАНОВИЧ (ЙОГАНОВИЧ), 
1900 р.н., кол. с. Вда Штаргатського пов., Поль-
ща, прож. м. Він ниця, німець, робітник взуттєвої 
фабрики. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 25.02.1938 р. 
Реабіл. 19.06.1989 р.

УКРАЇНЕЦЬ ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Попелюхи Піщанського р-ну, прож. с. Іванів 
Калинівського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, слюсар ст. Холоневська, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 23.10.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої залізни-
ці від 10.12.1945 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 
27.12.1991 р.

УКРАЇНЕЦЬ КАРПО ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
шляховий майстер пункту «Заготзерно», одруж., 
2 дітей. Арешт. 23.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. Згідно розпорядження НКДБ УРСР 
«у зв’язку з обставинами військового часу — на-
ближення ворога, розстріляти без суду» розстрі-
ляний 04.07.1941 р. Реабіл. 05.08.1958 р.

УКРАЇНЕЦЬ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Лозна Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
01.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 13.11.1931 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів (умовно). Реабіл. 28.04.1995 р. 
Вдруге за арешт. 28.08.1932 р. За постановою ОН 
ДПУ УСРР заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
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12.09.1989 р. Втретє за арешт. 27.04.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-14 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.08.1937 р. роз-
стріляний 03.09.1937 р. Реабіл. 14.06.1989 р.

УКРАЇНЕЦЬ РОМАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.01.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 05.03.1930 р. підлягав розстрілу. 
Реабіл. 06.02.1990 р.

УКРАЇНЕЦЬ-РОГУЛІНА ВАЛЕНТИНА ОПА -
НАСІВНА, 1905 р.н., м. Санкт-Петербург, РФ, 
прож. м. Хмільник, росіянка, із робітників, осві-
та середня, робітниця відділу комунального гос-
подарства, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.07.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
УНКДБ Він ниць кої обл. від 31.12.1944 р. справа 
припинена.

УКРАЇНЧУК СТЕПАН ХАРИТОНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, прож. 
смт Вапнярка Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, оглядач вагонів ст. Вап-
нярка, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.03.1938 р. роз-
стріляний 24.03.1938 р. Реабіл. 30.07.1958 р.

УЛАДІВСЬКИЙ ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ, 
1898 р.н., м. Він ниця, українець, із робітників, 
освіта початкова, агент з постачання контори «Обл-
плодоовоч», одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 23.05.1933 р. 
справа припинена.

УЛЕВИЧ ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Острівки Маневицького р-ну Волинської обл., 
прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, поляк, із селян, 
робітник, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 22.04.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 25.11.1989 р.

УЛЕВИЧ РОМУАЛЬД ГРИГОРОВИЧ, 1920 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, поляк, із робітників, 
освіта середня, учень, не одруж. Арешт. 20.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
транспортного прокурора Жмеринської дільниці 
від 21.01.1938 р. справа припинена.

УЛИЦЬКИЙ АБРАМ ГРИГОРОВИЧ, 1911 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, єврей, із торговців, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 27.12.1934 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.02.1935 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1989 р.
УЛЬБРІХТ ГАНЦ ЙОГАНЕС, 1911 р.н., м. Ант-
верпен, Бельгія, прож. кол. с. Ясбенс, Німеччина, 
німець, із купців, освіта вища, військовополоне-
ний, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.05.1948 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4 КК УРСР. За постановою ВП 
військ МВС Він ниць кої обл. від 31.12.1948 р. 
справа припинена.
УЛЬМАН ЕРНЕСТ КУРТОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Бельці, Молдова, прож. м. Він ниця, німець, із 
службовців, освіта середня, економіст-плановик 
обласної промислової спілки, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 9, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. розстріляний 
21.09.1938 р. Реабіл. 24.03.1959 р.
УЛЬМАН ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА, 
1906 р.н., м. Він ниця, українка, із службовців, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.12.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
ОН МВС СРСР від 20.06.1946 р. заслан. на 5 р. до 
Сибіру, РФ. Реабіл. 02.03.1995 р.
УЛЯНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Вугли Хмільницького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, тесля кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.07.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 03.10.1938 р. засудж. на 4 р. 
ВТТ. Реабіл. 03.11.1952 р.
УЛЯНІВСЬКА ЯДВІГА МЕЧИСЛАВІВНА, 
1904 р.н., с. Комсомольське Козятинського р-ну, 
полька, із робітників, домогосподарка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
20.05.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 16.11.1989 р.
УЛЯНОВСЬКА-БОРОВИК ТЕТЯНА ІВА-
НІВНА, 1911 р.н., с. Уланів Хмільницького р-ну, 
українка, із селян, освіта початкова, домогоспо-
дарка, одруж., 2 дітей. Звинувач. «як член сім’ї 
зрадника Батьківщини». За постановою ОН 
НКВС СРСР від 26.12.1945 р. заслан. на 5 р. до 
Казахстану. Вдруге (після втечі) засудж. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 29.10.1991 р.
УЛЯНОВСЬКИЙ АПОЛЛІНАРІЙ ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1877 р.н., с. Іванків Андрушівського р-ну 
Житомирської обл., прож. м. Він ниця, поляк, із 
селян, малописьменний, найманий тесля, одруж., 
4 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.12.1937 р. розстріляний 14.12.1937 р. Реа-
біл. 05.09.1959 р.
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УЛЯНОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Скаржинці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 29.10.1937 р. розстріляний 24.11.1937 р. 
Реабіл. 14.04.1989 р.

УЛЯНОВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 
1906 р.н., с. Скаржинці, прож. с. Держанівка Хміль-
ницького р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 05.10.1967 р.

УЛЯНОВСЬКИЙ ЙОСИП СТЕПАНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Скаржинці Хмільницького р-ну, прож. 
м. Він ниця, поляк, із службовців, освіта початкова, 
експедитор райспоживспілки, не одруж. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 13.04.1989 р.

УЛЯНОВСЬКИЙ КАЗИМИР АПОЛЛІНАРІ-
ЙОВИЧ, 1904 р.н., Він ниць ка обл., прож. м. Він ниця, 
поляк, освіта неповна середня, водій обласного зе-
мельного відділу, одруж., 1 дитина. Арешт. 30.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За поста новою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
розстріляний 16.10.1937 р. Реабіл. 11.04.1958 р.

УЛЯНЧИК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Комарівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 24.07.1942 р.

УМАНЕЦЬ АНТОН (АНТИП) ІВАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Голдашівка Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 19.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 23.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.02.1990 р.

УМАНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ЙОСИПІВНА, 
1902 р.н., м. Кодима Одеської обл., прож. м. Бар, 
українка, із міщан, освіта середня, учителька, не-
одруж. Арешт. 14.09.1922 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За постановою 
Подільського губвідділу ДПУ від 05.10.1922 р. 
справа припинена.

УМАНЕЦЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Біла Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, завідувач ха ти-ла бо ра то рії кол-

госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 21.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 10 КК УРСР. За постановою Мо ги-
лів-По діль сь кої райпрокуратури від 05.07.1938 р. 
справа припинена.

УМАНЕЦЬ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1899 р.н., с. Стадниця Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком ВТ 17 СД від 
14.11.1930 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 13.05.1991  р.

УМАНЕЦЬ ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Біла Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, їздовий колгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 30.08.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 16.11.1937 р. 
Реабіл. 30.11.1989 р.

УМАНЕЦЬ ІВАН ПОРФИРОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Мухувата Козятинського р-ну, українець, із 
службовців, освіта початкова, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 08.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
13.11.1932 р. виправданий.

УМАНЕЦЬ КАРПО ОНИСИМОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Стадниця Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. 
розстріляний 14.11.1937 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

УМАНЕЦЬ КУЗЬМА КАСЯНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 08.04.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 07.05.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

УМАНЕЦЬ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Київ, прож. м. Гайсин, українець, із робітни-
ків, малописьменний, бухгалтер районної ради 
«Тсоавіахім», одруж. Арешт. 11.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. роз-
стріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 11.03.1958 р.

УМАНЕЦЬ НАУМ КИРИЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Голдашівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 19.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 23.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.02.1990 р.

УМАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ПОРФИРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Мухувата Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
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одруж., 3 дітей. Арешт. 08.05.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 13.11.1932 р. виправданий.
УМАНЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ВЛАСОВИЧ, 1885 р.н., 
кол. с. Самгородок, теп. у складі с. Журавлівка 
Тульчинського р-ну, українець, пенсіонер. Арешт. 
05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.10.1937 р. розстріляний 27.11.1937 р. Реабіл. 
14.06.1989 р.
УМАНЕЦЬ СЕМЕН ОНИСИМОВИЧ, 1889  р.н., 
с. Стадниця Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 08.08.1989 р.
УМАНЕЦЬ ФЕДІР КАСЯНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, вантажник цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.10.1989 р.
УМАНЕЦЬ ЯКІВ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 07.04.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 08.04.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.
УМАНЕЦЬ-ЧЕРНИШ ІВАН ХОМИЧ, 1901 р.н., 
с. Михайлівка Гайсинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 11.08.1937 р. розстріляний 
27.08.1937 р. Реабіл. 27.01.1960 р.
УМАНСЬКА ЛЮБОВ ЯКІВНА, 1891 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, єврейка, із тор-
говців, освіта початкова, домогосподарка, не-
одруж. Арешт. 05.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 22.04.1933 р. справа припинена.
УМАНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1896 р.н., с. Колоденка Томашпільського р-ну, 
українець, із торговців, освіта початкова, завіду-
вач їдальні, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 14.09.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 22.10.1958 р.

УМАНСЬКИЙ ІЛЛЯ СЕМЕНОВИЧ, 1915 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, єврей, із робіт-
ників, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 

одруж., 1 дитина. Арешт. 11.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Московського округу, РФ, від 26.05.1938 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 10.12.1996 р.
УМАНСЬКИЙ ПОРФИРІЙ КОРНІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстрі-
ляний 14.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.
УМАНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАНІЙОВИЧ, 
1881 р.н., с. Устя Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 16.04.1958 р.
УМАНСЬКИЙ СИДІР АНАНІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Устя Бершадського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. 
розстріляний 09.09.1937 р. Реабіл. 15.07.1989 р.
УМАНСЬКИЙ СТЕПАН АНАНІЙОВИЧ, 
1884 р.н., с. Устя Бершадського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, сторож колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 28.09.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 28.02.1934 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 07.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 16.04.1958 р.
УНГУРЯН ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Лиман Татарбунарського р-ну Одесь-
кої обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«б», 80 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
23.09.1938 р. Реабіл. 27.05.1958 р.
УНЕЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Мустяца Фалештського р-ну, Молдова, прож. 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, молдова-
нин, із селян, неписьменний, їздовий колгоспу, 
не одруж. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.02.1938 р. розстріляний 28.03.1938 р. Реа-
біл. 28.06.1989 р.
УНТОНІТА МИХАЙЛО ІГРАШОВИЧ (ЄВ-
ГРАФОВИЧ), 1891 р.н., с. Попівка Липовецького 
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р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 02.05.1938 р. Реабіл. 12.07.1961 р.
УНТУРА СЕМЕН ЙОСИПОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Грушка Кам’янського р-ну, Молдова, молдова-
нин, із селян, малописьменний, одно осіб ник. 
Арешт. 21.12.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6, 80 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.03.1934 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1989 р.
УНЯВКО ФЕДІР ФІЛАРЕТОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Москівці Хмельницького р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Козятин, українець, із службовців, 
освіта початкова, робітник «Укршляхбуд» ст. Ко-
зятин, розлуч., 1 дитина. Арешт. 29.06.1941 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 24.02.1943 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 21.10.1994 р.
УПИР МИКОЛА АНТОНОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Кобеляки Полтавської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із службовців, освіта початкова, заві-
дувач відділу облвиконкому, одруж. Арешт. 
27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 8, 11 КК УРСР. 
За вироком Верховного суду СРСР від 05.10.1938 р. 
розстріляний 05.10.1938 р. Реабіл. 14.11.1957 р.
УРАЛЬЦЕВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Бояри, Білорусь, прож. м. Він ниця, поляк, із се-
лян, освіта незакінчена вища, консультант облас-
ного будинку пропаганди обкому КП/б/У, одруж., 
2 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
7, 8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 05.10.1938 р. розстріляний 05.10.1938 р. 
Реабіл. 19.07.1957 р.
УРБАНОВИЧ ЙОСИП МАТВІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Гродно, Білорусь, прож. с. Нова Греб ля Калинів-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, слю-
сар цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 24.07.1989 р.
УРБАНОВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, 
1900 р.н., м. Нижній Новгород, РФ, прож. м. Мо-
ги лів-Подільський, українець, із службовців, 
військовослужбовець, розлуч. Арешт. 28.08.1933 р. 
Звинувач. за ст. 16-80, 54-6 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 14.12.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 02.04.1990 р.
УРБАНОВИЧ СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ, 
1889 р.н., м. Берестечко Волинської обл., прож. 
м. Жмеринка, поляк, із робітників, освіта почат-
кова, інспектор райфінвідділу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 

КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. 
Реабіл. 30.12.1957 р.
УРБАНСЬКА БРОНІСЛАВА ОЛЕКСАНД-
РІВНА, 1901 р.н., м. Він ниця, полька, із робітни-
ків, малописьменна, домогосподарка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 12.11.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.01.1939 р. справа припинена.
УРБАНСЬКИЙ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 
1910 р.н., с. Криворудка Красилівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Кропивна Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, письменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.12.1989 р.
УРБАНСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 23.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 21.12.1957 р.
УРБАНСЬКИЙ ОПАНАС СІЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 13.04.1933 р. справа припинена.
УРБАНСЬКИЙ ТРИФОН КАРЛОВИЧ, 
1887 р.н., с. Комарів Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, лимар цук ро за-
во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.05.1989 р.
УРВАНЦОВА ОЛЕНА РУДОЛЬФІВНА, 
1885 р.н., прож. м. Жмеринка, учителька жіночої 
гімназії. Арешт. 12.03.1920 р. Звинувач. за «на-
лежність до комітету допомоги Добровольчій ар-
мії». За постановою ВО 12 Армії від 13.03.1920 р. 
звільнена під підписку про невиїзд. Подальша 
доля невідома. Реабіл.
УРЕТІЙ АНДРОН ДМИТРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 25.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
30.11.1989 р.

УРЕТІЙ АФАНАСІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
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із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 16.04.1933 р. на 
3 р. позбавлений права проживати у 12 прикор-
донних пунктах. Реабіл. 20.03.1998 р.
УРЕТІЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1897 р.н., с. Ве-
лика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 14.01.1935 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
21.07.1935 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 14.08.1964 р.
УРЕТІЙ ІЛАРІОН ПРОКОПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, прож. кол. 
станиця Старомінська Азовсько-Чорноморського 
краю, РФ, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, вдівець. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.05.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів (у січні 1933 р. з місця 
ув’язнення втік). Затриманий 21.02.1933 р. Звинувач. 
за ст. 16-80, 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 31.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Вдруге звинувач. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 17.07.1935 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. 
З-під варти втік. Затриманий 10.02.1936 р. Звину-
вач. за ст. 16-80, 54-6, 10 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 07.05.1936 р. засланий до 
Красноярського краю, РФ. Реабіл. 07.12.1989 р.
УРЕТІЙ КІНДРАТ ПРОКОПОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 28.08.1927 р. Звинувач. за ст. 58-6 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 02.12.1927 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. За постановою ОН 
ОДПУ від 28.07.1930 р. заборонено проживати 
у зазначених областях. Реабіл. 20.03.1998 р.
УРЕТІЙ МАРІЯ СТЕПАНІВНА, 1900 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, росіянка, 
із селян, освіта початкова, колгоспниця, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 16.04.1933 р. на 
3 р. позбавлена права проживати у 12 прикордон-
них пунктах. Реабіл. 20.03.1998 р.
УРЕТІЙ ПАВЛО ПРОКОПОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, не од-
руж. Арешт. 30.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
16-80 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
26.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
08.02.1990 р.
УРЕТІЙ ПАВЛО ХАРИТОНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 

СРСР від 11.01.1938 р. розстріляний 27.01.1938 р. 
Реабіл. 02.11.1963 р.
УРЕТІЙ СЕМЕН ФИЛИМОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, прож. з 
1930 р. у с. Вертикіс Каргасоцького р-ну Томської 
обл., РФ, українець, із селян, неписьменний, хлі-
бороб, не одруж. Арешт. 08.06.1926 р. Звинувач. за 
ст. 98 ч. 1 КК УСРР. За вироком Мо ги лів-По діль-
сь кого окрсуду від 28.08.1926 р. засудж. на 6 міся-
ців позбавлення волі. Вдруге за арешт. 28.08.1927 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 56-20, 80 КК УСРР. За по-
становою Могилівської окрпрокуратури від 
14.09.1927 р. справа припинена. Втретє звинувач. 
За постановою ОН ОДПУ від 02.12.1927 р. заслан. 
на 3 р. до Сибіру, РФ. За постановою ОН ОДПУ від 
28.07.1930 р. позбавлений права проживати у ви-
значених місцевостях. Реабіл. 12.03.1998 р.
УРЕТІЙ СИДІР ПРОКОПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.08.1927 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
56-24, 80 КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 
02.12.1927 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Вдруге 
звинувач. За постановою ОН ОДПУ від 28.07.1930 р. 
на 3 р. позбавлений права проживати у визначе-
них місцях. Реабіл. 26.05.1965 р.
УРЕТІЙ ФИЛИМОН СТЕПАНОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
11.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.11.1989 р.
УРЕТІЙ ХАРИТОН ВАСИЛЬОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
16.04.1933 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у 12 населених пунктах. Реабіл. 20.03.1998 р.
УРЕТІЙ-АЛЕКСЄЄВ ВАСИЛЬ ГРИГОРО-
ВИЧ, 1925 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, вій сь-
ко во служ бо вець. Арешт. 09.06.1945 р. Звинувач. 
за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком ВТ 4 гвар-
дійської армії Лен.ВО, РФ, від 27.07.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1956 р.
УРІЄВСЬКИЙ ЯКІВ МОЙСЕЙОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Гайсин, єврей, із міщан, освіта середня, секре-
тар відділу праці, не одруж. Арешт. 30.07.1924 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За вироком Поділь-
ського губсуду від 24.01.1925 р. справа припинена.
УРІНЦОВ ХАЇМ ЗЕЛЬМАНОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із ремісників, освіта початкова, за-
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відувач міського відділу соціального забезпечен-
ня, одруж., 1 дитина. Арешт. 11.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 13.07.1938 р. засудж. на 
8 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
13.04.1940 р. справа припинена.
УРІСМАН ВЕНІАМІН МОЙСЕЙОВИЧ, 
1904 р.н., кол. с. Високопіль Волинської губ., 
прож. м. Жмеринка, єврей, із торговців, освіта 
початкова, міліціонер, не одруж. Арешт. 11.07.1924 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За вироком Поділь-
ського губсуду від 31.01.1925 р. справа припинена.
УРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ, 
1895 р.н., с. Оленівка Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вчитель, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. справа припинена.
УРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Обідне Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 11.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1989 р.
УРОВСЬКИЙ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 17.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 23.12.1959 р.
УРОВСЬКИЙ ІВАН ЮХИМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник, вдівець. Арешт. 
22.06.1928 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УСРР. За 
вироком Харківського окрсуду від 15.11.1928 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1994 р.
УРСОЛ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, обліковець МТС, 
одруж. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 19.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 13.06.1978 р.
УРСОЛ ДЕМ’ЯН УЛЯНОВИЧ, 1900 р.н., с. Гальж-
біївка Ямпільського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 13.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. 
розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 26.09.1962 р.
УРСОЛ (УРСУЛ) КИРИЛО ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 

із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
27.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.05.1965 р.
УРСОЛ ОМЕЛЯН ЛУКИЧ, 1898 р.н., с. Велика 
Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, рахівник колгоспу, одруж. 
Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.07.1963 р.
УРСОЛ (УРСУЛ) ПЕТРО МАКСИМОВИЧ, 
1892 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 14.06.1927 р. Звинувач. за ст. 54-11, 
56-24, 80 КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кого окрвідділу ДПУ від 09.12.1927 р. спра-
ва припинена.
УРСОЛ ПИМЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, коваль колгоспу, одруж. 
Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
21.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 18.04.1964 р.
УРСОЛ ФЕДОТ ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., с. Ве-
лика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 30.11.1963 р.
УРСУЛ ПАВЛО НИКИФОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 13.06.1931 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.10.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге 
звинувач. За постановою ОН ОДПУ від 14.02.1932 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Вдруге за арешт. 
08.01.1938 р. За постановою Трійки УНКВС Ар-
хангельської обл., РФ, від 11.01.1938 р. розстріля-
ний 20.01.1938 р. Реабіл. 08.03.1961 р.
УРСУЛЯК МИКОЛА ГНАТОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Жмеринка, українець, із селян, освіта вища, 
військовий будівельник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
05.07.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. 
За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої обл. від 
05.11.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1993 р.
УРСУЛЯК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1900 р.н., с. Саджава Богородчанського р-ну Іва-
но-Фран ків сь кої обл., прож. с. Щурівці Гайсин-
ського р-ну, українець, із селян, колгоспник. 
Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
28.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.05.1989 р.
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УР’ЯШ МАРІЯ БЕРНАРДІВНА, 1897 р.н., 
м. Варшава, Польща, прож. м. Він ниця, полька, 
із службовців, освіта середня спеціальна, медич-
на сестра військового госпіталю, не одруж. Арешт. 
22.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 28.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1989 р.
УСАТИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Яланець Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
01.06.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
20.12.1989 р.
УСАТИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Іванівці Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, працював за наймом, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 18.09.1937 р. розстріляний 25.09.1937 р. 
Реабіл. 26.07.1989 р.
УСАТИЙ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Шумилів Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
09.06.1965 р.
УСАТИЙ МИХАЙЛО МИРОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Шумилів Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, кагатник цук ро за во ду, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстрі-
ляний 26.04.1938 р. Реабіл. 03.12.1958 р.
УСАТИЙ ПИЛИП ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 
1924 р.н., смт Піщанка, українець, із селян, мало-
письменний, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 19.02.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК 
РРФСР. За вироком ВТ 80 СД від 06.03.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.09.1956 р.
УСАТИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, 
освіта початкова, одруж., 1 дитина. Арешт. 
08.07.1941 р. Звинувач. за ст. 54-3, 8 КК УРСР. 
Вбитий при спробі втечі 09.07.1941 р. За постано-
вою 3 відділу 130 СД від 10.07.1941 р. справа при-
пинена у зв’язку зі смертю. Реабіл.
УСАТЮК ДЕНИС ОМЕЛЯНОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Голдашівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.07.1989 р.
УСАТЮК ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1908 р.н., м. Ко-
товськ Одеської обл., прож. с. Соколівка Крижо-
пільського р-ну, українець, із селян, письменний, 
одно осіб ник, одруж. Арешт. 15.07.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою Крижо-
пільського РВ ДПУ від 11.08.1931 р. справа при-
пинена.
УСАТЮК КАРПО ІЛАРІОНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Соколівка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, письменний, одно осіб ник. Арешт. 17.10.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою 
6 оперсектора ДПУ від 03.07.1931 р. справа при-
пинена.
УСАТЮК КІНДРАТ АНТОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Соколівка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, тесля цук ро за во ду, одруж. 
Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.09.1937 р. розстріляний 21.10.1937 р. 
Реабіл. 20.11.1989 р.
УСАТЮК КОНОН АНТОНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Соколівка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, письменний, одно осіб ник. Арешт. 
04.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. 
За постановою 6 оперсектора ДПУ від 03.07.1931 р. 
справа припинена.
УСАТЮК ОДАРКА ГРИГОРІВНА, 1914 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж., 1 дитина. 
Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщини». 
За постановою ОН НКВС СРСР від 28.04.1945 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 02.03.1995 р.
УСАТЮК ПИЛИП ТИМОФІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Тютьки Він ниць кого р-ну, прож. с. Яришівка 
Тиврівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, робітник ст. Гнівань, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 01.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ДТВ ДПУ ст. Козятин від 
31.03.1933 р. справа припинена.
УСАТЮК СЕМЕН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Михайлівка Гайсинського р-ну, українець, вій-
сь  ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За вироком ВТ 296 СД від 11.05.1942 р. за-
судж. до розстрілу (заочно). За ухвалою Верхов-
ного суду СРСР від 16.06.1943 р. справа припинена.
УСАТЮК СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1907 р.н., 
смт Теплик, українець, із селян, освіта середня, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б», 7, 8, 11 КК 
РРФСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
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23.05.1938 р. розстріляний 23.05.1938 р. Реабіл. 
10.10.1957 р.
УСАТЮК ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Голдашівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
військовополонений Німеччини з січня 1942 р. 
(репатріант), одруж., 2 дітей. Після повернення 
з полону у грудні 1946 р. засланий на 6 р. спец-
поселення. Звільнений 15.09.1952 р.
УСАЧ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Верхнє Синьовидне Сколівського р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Сокілець Немирівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 17.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. роз-
стріляний 20.09.1938 р. Реабіл. 18.12.1959 р.
УСАЧ ЯКІВ АСІРОВИЧ, 1900 р.н., м. Туль-
чин, єврей, із міщан, освіта середня, на час ареш-
ту без певних занять, не одруж. Арешт. 05.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 31.10.1929 р. 
справа припинена.
УСАЧЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1880 р.н., смт Ситківці Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, сторож МТС, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 29.09.1938 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою Президії Верховної Ради від 16.01.1939 р. 
міра покарання змінена на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
10.05.1957 р.
УСАЧЕНКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, на час арешту без 
певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
розстріляний 27.11.1937 р. Реабіл. 05.09.1989 р.
УСАЧЕНКО ПИЛИП ЯКИМОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, керівник військової підго-
товки у школі, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.
УСИК ІВАН ТРОХИМОВИЧ, 1884 р.н., с. Ло-
зувата Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт 02.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектору 
ДПУ від 30.11.1931 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 24.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 

УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 21.05.1933 р. справа припинена.
УСКОВ ДАВИД ФЕДОРОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Гайсин, прож. смт Кирнасівка Тульчинського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, лісни-
чий, одруж., 4 дітей. Арешт. 07.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 27.05.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.
УСКОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА, 1914 р.н., 
м. Кемерово, РФ, прож. м. Він ниця, росіянка, із 
службовців, освіта середня, фармацевт, одруж. 
Арешт. 22.08.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
04.08.1945 р. ув’язн. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 18.08.1959 р.
УСОВ ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Ялтушків Бар-
ського р-ну, українець, із службовців, освіта по-
чаткова, голова робітничого кооперативу цук ро-
за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.07.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1, 3, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 10.03.1961 р.
УСОВ МИКОЛА АНТОНОВИЧ, 1894 р.н., кол. 
с. Ганськ, Польща, прож. с. Теофілівка Бершад-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 13.07.1967 р.
УСОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1916 р.н., с. Ільбу-
хіно Набережно-Челноцького р-ну Татарської 
АРСР, РФ, прож. як радянський військовополо-
нений у м. Мельк (Австрія), росіянин, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.06.1945 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком ВТ 4 гвардій-
ської армії Лен.ВО, РФ, від 27.07.1945 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1956 р.
УСОВ ТИХОН ПАНКРАТОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Ледешня Дрибінського р-ну Мінської обл., 
Білорусь, прож. ст. Холоневська (с. Іванів Кали-
нівського р-ну), білорус, із селян, малописьмен-
ний, головний кондуктор резерву, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 22.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-
За хід ної залізниці від 11.01.1937 р. засудж. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 27.06.1957 р.
УСПЕНСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 
1889 р.н., с. Сапово Калузької обл., РФ, прож. с. Ял-
тушків Барського р-ну, росіянин, із службовців, 
освіта середня спеціальна, агроном, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 12.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 
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10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1957 р.
УСПЕНЬЄВ ІВАН ПРОКОПОВИЧ, 1917 р.н., 
кол. ст. Прєсногорська Кустанайської обл., Ка-
захстан, прож. с. Човновиця Оратівського р-ну, 
росіянин, із селян, освіта вища, плановик цук ро-
за во ду, одруж. Арешт. 15.01.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б», 10 ч. 2 КК УРСР. За постановою 
УНКДБ Він ниць кої обл. від 02.06.1944 р. направ-
лений у спецтабір НКВС для фільтрації. Подаль-
ша доля невідома. Реабіл.
УСТЕНКО ФЕДОРА ВАСИЛІВНА, 1899 р.н., 
с. Кринка Кременчуцького р-ну Полтавської 
обл., прож. м. Він ниця, українка, із селян, мало-
письменна, домашня робітниця за наймом, не-
одруж. Арешт. 16.02.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
21.11.1945 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 19.11.1992 р.
УСТИМЕНКО СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ, 1913 р.н., 
кол. м. Крюків, теп. у складі м. Кременчук Пол-
тавської обл., прож. м. Козятин, українець, із се-
лян, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 13.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком ВТ 8 СК від 30.12.1936 р. за-
судж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 07.05.1959 р.
УСТИМОВИЧ ГРИГОРІЙ ЯКИМОВИЧ, 
1893 р.н., м. Іва но-Фран ків сь к, прож. с. Будьки 
Жмеринського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1963 р.
УСТИМЧУК ТРОХИМ СТЕПАНОВИЧ, 
1890 р.н., кол. с. Собківці, теп. у складі с. Попівці 
Волочиського р-ну Хмельницької обл., прож. с. Мар-
куші Хмільницького р-ну, українець, із селян, 

освіта початкова, священик. Арешт. 09.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.10.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 19.05.1989 р.

УСЮК ЗАХАР ЮРІЙОВИЧ, 1889 р.н., с. Ско-
морошки Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 28.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Плисківського РВ ДПУ від 
05.06.1931 р. справа припинена.

УТКІН ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Мариніно Смоленської обл., РФ, прож. с. Заозер-
не Тульчинського р-ну, росіянин, із селян, мало-
письменний, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 06.04.1927 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 18.05.1928 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. За постановою ОН ОДПУ 
від 24.10.1929 р. звільнений і заслан. на 2 р. до Ка-
захстану. За постановою ОН ОДПУ від 28.04.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.02.1996 р.

УХАНСЬКИЙ ІСАК ЙОЙЗИКОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Стара Синява Хмельницької обл., прож. 
м. Хмільник, єврей, із ремісників, освіта неповна 
середня, рахівник районної заготівельної кон-
тори «Союзшкіра», одруж., 2 дітей. Арешт. 
17.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 05.05.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. Реа-
біл. 26.10.1988 р.

УХАНСЬКИЙ ЙОСИП ФРОЇМОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Хмільник, єврей, із торговців, освіта початко-
ва, ткач промислової артілі, одруж. Арешт. 
27.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 05.05.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. Реа-
біл. 26.10.1988 р.

1. Улицький Абрам Григорович. 2. Уманець Олексій Власович. 3. Уманець Семен 
Онисимович. 4. Усов Григорій Пилипович.

1 2 3 4
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Ф
ФАБІЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДЕМ’ЯНО-
ВИЧ, 1923 р.н., с. Ільківка Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта незакінчена 
вища, студент, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.03.1948 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 13.05.1948 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 31.01.1992 р.

ФАБІЯНСЬКИЙ ШИМОН СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1910 р.н., с. Ільківка Він ниць кого р-ну, 
прож. м. Спаськ, ДСК, РФ, поляк, із селян, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
21.11.1935 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою ОВ в/ч 1811 від 04.01.1936 р. справа 
припинена.

ФАБРИКАНТ ІСАК ТОЙВІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, єврей, із реміс-
ників, малописьменний, робітник артілі «Жов-
тень», одруж., 4 дітей. Арешт. 09.10.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 10.02.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 24.09.1945 р. справа припинена.

ФАГЕНБОЙМ (ФАЛЕНБОЙМ) ЕЛЬ ШЛЬО-
МОВИЧ, 1903 р.н., м. Шаргород, прож. с. Попів-
ці Барського р-ну, єврей, із ремісників, малопись-
менний, тютюнник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.07.1924 р. Звинувач. за ст. 10, 83, 84, 103 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою Подільського губвідділу 
ДПУ від 11.02.1925 р. справа припинена.

ФАДЕЙЧУК АНДРІЙ ДАВИДОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Бахтинок Мурованокуриловецького р-ну, прож. 
кол. селище Тека Кожевниківського р-ну Томсь-
кої обл., РФ, на час арешту без певних занять. 
Арешт. 1932 р. Розстріляний. Реабіл.

ФАЄР МАТВІЙ ДАВИДОВИЧ, 1900 р.н., м. Оде-
са, прож. м. Він ниця, єврей, із міщан, освіта неза-
кінчена вища, статистик губернського відділу 
праці й соціального страхування, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 14.04.1925 р. Звинувач. за ст. 62 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 13.11.1925 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. За постановою ОН 
ОДПУ СРСР від 02.11.1928 р. на 3 р. позбавлений 
права проживати у Москві, Ленінграді, Рос то ві-
на-Дону, Україні. За постановою ОН ОДПУ СРСР 
від 08.07.1931 р. на 3 р. позбавлений права прожи-
вати у Читі й Омському районі. Реабіл. 04.12.1995 р.

ФАЄР НИКИФІР ФИЛИМОНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Костянтинівка Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, фельдшер, 

одруж., 2 дітей. Арешт. 21.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 24.10.1961 р.

ФАЄР ПЕТРО ФИЛИМОНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Костянтинівка Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 01.01.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 12.07.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 07.03.1996 р. 
Після відбуття покарання працював у Новогре-
бельському цук рорадгоспі на посадах завідувача 
постачання нафтоскладу і техніка. Вдруге за-
арешт. 03.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний. Реабіл. 
16.12.1961 р.

ФАЙДІН МИКИТА СТЕПАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Дружба Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 07.07.1989 р.

ФАЙДУН ОНУФРІЙ ДАНИЛОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Потоки Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, голова сільського спожив-
чого товариства, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 21.04.1933 р. 
справа припинена.

ФАЙДЮК ПЕТРО ОНИСИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Дружба Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. розстріляний 
02.03.1938 р. Реабіл. 22.12.1962 р.

ФАЙЄРШТЕЙН ФРОЇМ ДАВИДОВИЧ, 
1906 р.н., м. Ладижин Тростянецького р-ну, прож. 
смт Тростянець, єврей, із міщан, освіта почат-
кова, експедитор, не одруж. Арешт. 05.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УСРР. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 31.10.1929 р. 
справа припинена.

ФАЙНГЕРШ-БАСІС БЕЙЛА ШАПСІВНА, 
1906 р.н., с. Жабокрич Крижопільського р-ну, єв-
рейка, із торговців, малописьменна, на час ареш-
ту без певних занять, вдова. Арешт. 05.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-4 КК УСРР. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 31.10.1929 р. 
справа припинена.
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ФАЙНГОЛЬД НАУМ ІСАКОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, прож. м. Він ниця, 
єврей, із торговців, освіта неповна середня, ін-
спектор відділення трудколоній УНКВС Він-
ниць кої обл., одруж., 3 дітей. Арешт. 03.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 05.10.1938 р. розстрі-
ляний 05.10.1938 р. Реабіл. 15.01.1959 р.

ФАЙНЕРМАН МИРОН БОРИСОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із службовців, освіта вища, 
вій сь ко во служ бо вець, інженер-механік підвод-
ного човна, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б», 9, 10 КК РРФСР. За по-
становою ОВ НКВС Балтійського флоту від 
29.12.1938 р. справа припинена.

ФАЙНЕРМАН СОНЯ ШУЛИМІВНА, 1906 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, єврейка, із ре-
місників, малописьменна, швачка, не одруж. 
Арешт. 14.05.1926 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
За постановою Тульчинської окрпрокуратури від 
16.08.1926 р. справа припинена.

ФАЙНШТЕЙН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 1909  р.н., 
Він ниць ка обл., єврей. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 31.03.1936 р. ув’язн. на 5 р. позбавлення 
волі. Вдруге звинувач. За постановою Трійки 
УНКВС Дальбуду, РФ, від 07.09.1937 р. розстрі-
ляний 13.10.1937 р. Реабіл. 01.02.1957 р.

ФАЙЧУК ВАРФОЛОМІЙ ЯКОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Конева Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 12.05.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.06.1933 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у 12 населених пунктах. Реабіл. 08.05.1997 р.

ФАЙЧУК ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1899 р.н., с. Ко-
нева Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, бригадир тракторної 
бригади, одруж., 4 дітей. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. 
розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 24.09.1958 р.

ФАКТОР МИКОЛА МАТВІЙОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, єврей, 
із ремісників, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 04.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ Особливої 
Далекосхідної армії, РФ, від 03.12.1937 р. засудж. 
на 5 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 22.11.1996 р.

ФАЛАТЮК МИКИТА ПОРФИРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Старий Пиків Калинівського р-ну, 

українець, із селян, малописьменний, рахівник 
радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.07.1959 р.

ФАЛАТЮК ПОРФИРІЙ ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Жигалівка Калинівського р-ну, прож. 
с. Нарим Томської обл, РФ, українець, із селян, 
фельдшер лікарні. Арешт. 1937 р. Розстріляний. 
Реабіл. 

ФАЛАТЮК ТИМОФІЙ ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Жигалівка Калинівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Калинівського 
РВ НКВС від 14.05.1938 р. справа припинена.

ФАЛАТЮК ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Жигалівка Калинівського р-ну, українець, 
тракторист МТС. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
29.11.1949 р. засудж. на 10 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 11.10.1991 р.

ФАЛЕШТИНСЬКИЙ (ФІЛІШТИНСЬКИЙ) 
ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., с. Біляни Мо ги-
лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, не одруж. Арешт. 
17.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 
30.08.1989 р.

ФАЛИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 
1898 р.н., с. Пултівці Вінницького р-ну, прож. кол. 
с. Козачівка, теп. у складі смт Браїлів Жмерин-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
сторож кладовища, не одруж. Арешт. 02.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 30.05.1989 р.

ФАЛИНСЬКИЙ ЕДУАРД ФЕЛІКСОВИЧ, 
1904 р.н., кол. с. Москалівка, теп. у складі 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, вантажник ст. Браїлів, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
15.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.10.1959 р.

ФАЛИНСЬКИЙ КАЛЕНИК АНДРІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Пултівці Він ниць кого р-ну, росіянин, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 13.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
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УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ФАЛИНСЬКИЙ МАРЦИН ЯКУБОВИЧ, 
1898 р.н., кол. с. Москалівка, теп. у складі 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 
03.08.1989 р.

ФАЛИНСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., 
кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів 
Жмеринського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, машиніст круп’яного заводу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6, 9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ФАЛЬКІВСЬКИЙ ІВАН СЕБАСТЯНОВИЧ, 
1908 р.н., кол. с. Франківка, прож. ст. Житомир, 
поляк, із робітників, малописьменний, електро-
механік ст. Житомир, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.10.1959 р.

ФАЛЬКІНБЕРГ РІХТЕР ЮЛІУСОВИЧ-
ХЕЛЬ СОВИЧ, 1909 р.н., німець. Звинувач за 
«контрреволюційну діяльність і шпигунство». 
За постановою Трійки УНКВС Одеської обл. від 
02.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. позбавлення волі. 
Вдруге звинувач. За постановою Трійки УНКВС 
Дальбуду, РФ, від 29.04.1938 р. розстріляний 
16.06.1938 р. Реабіл. 06.05.1963 р.

ФАЛЬКОВ ІЗРАЇЛЬ САМІЙЛОВИЧ, 1884 р.н., 
м. Мелітополь Запорізької обл., прож. м. Він-
ниця, єврей, із службовців, малописьменний, 
управляючий обласним відділенням тресту «Го-
ловнафта» народного комісаріату важкої про-
мисловості, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.01.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-7, 8, 11 КК УРСР. За виро-
ком Верховного суду СРСР від 15.07.1937 р. за-
судж. на 8 р. ВТТ і 5 р. п/п. Реабіл. 17.06.1958 р.

ФАЛЬШУК ПОРФИР МИХАЙЛОВИЧ, 
1882 р.н., с. Велика Русава Томашпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 31.12.1937 р. розстріляний 14.01.1938 р. 
Реабіл. 14.06.1989 р.

ФАЛЮШЕВСЬКИЙ ІВАН ВОЙЦЕХОВИЧ, 
1911 р.н., с. Кутківці Чемеровецького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Гомель, Білорусь, поляк, 
інспектор райвиконкому. Арешт. 15.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 72 КК БРСР. За вироком ВТ 101 
СД від 23.09.1938 р. засудж. на 6 р. позбавлення 
волі. Реабіл. 16.09.1996 р.

ФАМУЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, 
1903 р.н., с. Балки Барського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із робітників, освіта початкова, 
ре фе рент-товарознавець облспоживспілки, не-
одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 04.06.1933 р. справа припинена.

ФАМУЛЕВИЧ ФЕОФАН МАРКІЯНОВИЧ, 
1866 р.н., с. Грузьке Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 05.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Крижопільського РВ 
НКВС від 14.11.1937 р. справа припинена.

ФАНСТИЛЬ ГАЛИНА РОМАНІВНА, 1911 р.н., 
м. Умань Черкаської обл., прож. м. Він ниця, ро-
сіянка, із службовців, освіта середня спеціальна, 
ка сир-ра хів ник «Облзаготживконтори», самітня, 
1 дитина. Арешт. 19.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. від 22.06.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.11.1991 р.

ФАРАФОНОВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1887 р.н., 
кол. с. Богатіщево Мценського пов. Орловської 
губ., РФ, прож. м. Він ниця, росіянин, із селян, 
помічник начальника Він ниць кого окружного 
речового базового складу. Арешт. 29.02.1920 р. 
Звинувач. за «службу в денікінській армії». За 
постановою ОВ 12 армії від 07.03.1920 р. справа 
припинена.

ФАРБЕЙ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, 1905 р.н., 
ст. Цибулеве Знам’янського р-ну Кіровоградсь-
кої обл., прож. ст. Козятин, українець, із робітни-
ків, освіта початкова, шляховий майстер ст. Козя-
тин, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.03.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. За вироком Ліній-
ного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
02.03.1938 р. засудж. на 20 р. ВТТ. За постановою 
прокурора Пів ден но-За хід ної залізниці від 
05.10.1939 р. справа припинена.

ФАРБЕР ВЕНІАМІН ГЕДАЛЬОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Демидівка Жмеринського р-ну, прож. м. Шим-
кент (Чимкент), Казахстан, єврей, із службовців, 
освіта середня, на час арешту без певних занять. 
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Арешт. 14.12.1925 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. 26.02.1926 р. на 3 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 23.06.1989 р.

ФАРБЕР ЕЛЬ ГЕДАЛЬОВИЧ, 1901 р.н., с. Де-
мидівка Жмеринського р-ну, прож. м. Він ниця, 
єврей, із службовців, освіта незакінчена вища, 
студент, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. 
розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 17.09.1958 р.

ФАРБЕР ЄВА ГЕДАЛІВНА, 1904 р.н., с. Де-
мидівка Жмеринського р-ну, прож. м. Тульчин, 
єврейка, із службовців, освіта середня, медична 
сестра, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.05.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.05.1989 р.

ФАРБЕР ЛЕВ ЗУСЬОВИЧ, 1913 р.н., м. Туль-
чин, єврей, із робітників, освіта незакінчена 
вища, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
28.05.1940 р. За постановою ОН НКВС СРСР від 
18.09.1940 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 16.04.1955 р.

ФАРДИГОЛА ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Лісовичі Київської обл., прож. с. Білки Іллі-
нецького р-ну, українець, із духовенства, освіта 
початкова, не одруж. Арешт. 29.10.1929 р. Звину-
вач. за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою Він ниць-
кого окрвідділу ДПУ від 25.11.1929 р. справа при-
пинена.

ФАРДИГОЛА ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Білки Іллінецького р-ну, українець, із духо-
венства, освіта початкова, не одруж. Арешт. 
29.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За по-
становою Він ниць кого окрвідділу ДПУ від 
25.11.1929 р. справа припинена.

ФАРДИГОЛА ЮСТИНА ПОРФИРІВНА, 
1888 р.н., с. Білки Іллінецького р-ну, українка, із 
селян, малописьменна, домогосподарка, одруж., 
3 дітей. Арешт. 29.10.1929 р. Звинувач. за ст. 19, 
54-8 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 28.01.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 19.07.1955 р.

ФАРЕНЮК ЄФРЕМ ГЕРАСИМОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Василівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 07.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 18.06.1931 р. справа припинена.

ФАРЕНЮК ЄФРЕМ СТЕПАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із се-

лян, малописьменний, пекар сільського споживчо-
го товариства, одруж., 3 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. 
розстріляний 18.12.1937 р. Реабіл. 28.07.1965 р.

ФАРЕНЮК ІВАН АРЕФІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, тесля колгоспу, одруж., 
6 дітей. Арешт. 02.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
10.08.1937 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 04.10.1961 р.

ФАРЕНЮК ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, бухгалтер контори тор-
форозробок, одруж. Арешт. 05.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.11.1955 р.

ФАРЕНЮК КАСЯН АНДРІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, коваль колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 18.06.1958 р.

ФАРЕНЮК МАРКО ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.08.1957 р.

ФАРЕНЮК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 18.06.1958 р.

ФАРЕНЮК МИХАЙЛО КІНДРАТОВИЧ, 
1905 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, швець артілі, одруж., 
4 дітей. Арешт. 07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ФАРЕНЮК МОЙСЕЙ ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, прож. 
с. Садківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
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одруж. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.06.1933 р. на 3 р. висланий з прикордонної 
смуги. Реабіл. 15.03.1990 р.

ФАРЕНЮК ОЛЕКСАНДР КСЕНОФОНТО-
ВИЧ, 1881 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.05.1966 р.

ФАРЕНЮК ПАВЛО ПЕТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
29.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.09.1965 р.

ФАРЕНЮК ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.10.1989 р.

ФАРЕНЮК СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 18.07.1925 р. Звинувач. за ст. 98 
ч. 1 КК УСРР. За вироком нарсуду Могилівської 
округи від 29.10.1925 р. засудж. на 2 тижні при-
мусових робіт. Реабіл.

ФАРЕНЮК ТОДОСІЙ ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, ро-
бітник торф’яної артілі. Арешт. 03.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. роз-
стріляний 21.01.1938 р. Реабіл. 31.05.1989 р.

ФАРИНА МАРФА ПЕТРІВНА, 1884 р.н., 
м. Хмільник, українка, із селян, малописьменна, 
домогосподарка, одруж. Звинувач. «як член сім’ї 
зрадника Батьківщини». За постановою ОН НКВС 
СРСР від 09.03.1946 р. заслан. на 5 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 19.07.1995 р.

ФАРІОН ФЕДІР НАУМОВИЧ, 1886 р.н., с. Го-
рай Мурованокуриловецького р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 03.12.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
17.03.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ФАРМАНЮК ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Каташин Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 09.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.10.1966 р.

ФАРТАСЮК ІЛЛЯ ОВДІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Лелітка Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Хмільницького райапа-
рату ДПУ від 27.11.1932 р. справа припинена.

ФАРТУШНИЙ ФЕДІР ЛУКИЧ, 1879 р.н., 
с. Трибусівка Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, колгоспник. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. 
за «участь у контрреволюційній діяльності». За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.11.1937 р. розстріляний 14.11.1937 р. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ФАРТУШНЯК ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Баланівка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 14.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 23.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 01.08.1995 р.

ФАСТОВАН ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Гальжбіївка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 22.07.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.11.1930 р. ув’язн. на 7 р. концтаборів. Реабіл. 
10.11.1989 р.

ФАСТОЛЕВИЧ НИКИФІР ФЕОДОСІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Савчине Крижопільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 26.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Крижопільсько-
го РВ ДПУ від 10.05.1931 р. справа припинена.

ФАТИРИГА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Верхівці Самбірського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Комсомольське Козятинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ФАТЮК (ФЮТАК) СТАНІСЛАВ ЕДУАРДО-
ВИЧ, 1894 р.н., кол. с. Підляже Кроцицької вол. 
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Ольгувського пов., Польща, прож. с. Селище Не-
мирівського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. 
розстріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 22.04.1989 р.

ФАШТИНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ХАРИТОНО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Сологубівка Оратівського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, рахівник 
колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 09.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 07.05.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Вдруге за арешт. 27.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
10.12.1937 р. Реабіл. 11.09.1989 р.

ФАШТИНСЬКИЙ ОХРІМ ПЕТРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Ганнівка Липовецького р-ну, прож. 
кол. с. Скакунка, теп. у складі м. Липовець, укра-
їнець, із селян, малописьменний, робітник ра-
йонного відділу дорожньо-транспортного госпо-
дарства, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.07.1959 р.

ФАЩУК КІНДРАТ ПИЛИПОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Бірків Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 23.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 04.02.1930 р. ув’язн. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
04.05.1990 р.

ФАЩУК (ФЕЩУК) СТЕПАН (СТЕФАН) 
НИКАНОРОВИЧ (НИКОНОВИЧ), 1886 р.н., 
с. Саражинці Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
29.11.1989 р.

ФАЮРА ІЛЛЯ ФЕДОРОВИЧ, 1912 р.н., с. Но-
сівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, кочегар спиртзаводу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 20.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.07.1989 р.

ФАЮРА МАРІЯ МЕЛЕТІЇВНА, 1896 р.н., с. Но-
сівці Гайсинського р-ну, українка, із селян, мало-

письменна, колгоспниця, одруж. Арешт. 20.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ФЕДАНЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1910 р.н., кол. 
с. Шурубки Меджибізького р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Війтівці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
23.09.1938 р. Реабіл. 30.08.1956 р.

ФЕДЕНКО ІВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Вовчинець Іва но-Фран ків сь кого р-ну 
Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. м. Козятин, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, слюсар депо 
ст. Козятин, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 26.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.02.1961 р.

ФЕДЕЧАК ІВАН ДМИТРОВИЧ, 1883 р.н., 
кол. с. Панищеве Листківського пов., Польща, 
прож. кол. с. Рахівка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 
02.04.1938 р. Реабіл. 06.05.1989 р.

ФЕДИК АНДРОН ФЕДОРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
09.10.1963 р.

ФЕДИК АРСЕН АМОСОВИЧ, 1916 р.н., с. Зят-
ківці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, не одруж. Арешт. 
27.06.1934 р. Звинувач. за ст. 16, 80 КК УСРР. За 
постановою помічника Прокурора у спецсправах 
УСРР від 04.11.1934 р. справа припинена.

ФЕДИНСЬКИЙ ОМЕЛЯН ПЕТРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Гусаків Мостиського р-ну Львівської 
обл., прож. с. Серебринці Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із міщан, освіта вища, учитель, 
не одруж. Арешт. 26.01.1922 р. Звинувач. за «участь 
у підпільній петлюрівській організації». За поста-
новою Мо ги лів-По діль сь кої НК від 07.03.1922 р. 
справа припинена.
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ФЕДИШИН ГРИГОРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ, 
1908 р.н., с. Підлісне Барського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 19.10.1942 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК Грузинської РСР. За вироком 
ВТ 83 РАБ від 03.11.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 23.08.1990 р.

ФЕДІН ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Кінське Калузької обл., РФ, прож. 
м. Він ниця, росіянин, бухгалтер контори «Ук-
рпостачзбут», одруж. Арешт. 26.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «б», 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 22.04.1958 р.

ФЕДІРЧИК ПАВЛО ЯКОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Ви ла-Ярузь кі Чернівецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, столяр колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.04.1938 р. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. роз-
стріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 14.10.1959 р.

ФЕДОНЮК ТРИФОН КАРПОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Жданівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, завідувач буфету, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 28.05.1939 р. засудж. на 5 р. ВТТ. За ви-
роком Він ниць кого обл су ду від 15.10.1939 р. ви-
правданий.

ФЕДОНЮК ХОМА КАРПОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Жданівка Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. 
Реабіл. 02.08.1967 р.

ФЕДОРЕНКО ВАСИЛЬ ЄРОФІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Саф’яни Ізмаїльського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Цекинівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. За ухвалою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 27.12.1939 р. справа припинена.

ФЕДОРЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, їздовий колгоспу, не одруж. 
Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 

21.12.1937 р. розстріляний 03.01.1938 р. Реабіл. 
10.06.1985 р.

ФЕДОРЕНКО ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
03.08.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 05.11.1932 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 11.05.1990 р.

ФЕДОРЕНКО ГРИГОРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1884 р.н., кол. с. Скакунка, теп. у складі м. Липо-
вець, прож. кол. с. Гайсин, теп. у складі м. Липо-
вець, українець, із селян, малописьменний, на 
час арешту без певних занять, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 06.10.1989 р.

ФЕДОРЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Липовець, прож. с. Олександрівка Жмеринсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 23.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
27.09.1938 р. розстріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 
20.05.1958 р.

ФЕДОРЕНКО КАЛЕНИК СИДОРОВИЧ, 
1886 р.н., м. Липовець, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 6 дітей. Арешт. 
21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
12.02.1933 р. справа припинена.

ФЕДОРЕНКО ЛУК’ЯН ПАВЛОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Липовець, прож. с. Олександрівка Жмеринсь-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
рахівник райкоопспілки, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.03.1932 р. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 22.12.1933 р. достро-
ково звільнений. Реабіл. 24.11.1989 р.

ФЕДОРЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, одруж. Арешт. 14.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 30.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ, 
1924 р.н., с. Болюхівка Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 30.06.1943 р. Зви-
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нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 
Молотовського гарнізону, РФ, від 26.07.1943 р. за-
судж. на 6 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 30.01.1996 р.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Хацьки Черкаського р-ну Черкаської обл., прож. 
с. Шуми Крижопільського р-ну, ром, неписьмен-
ний, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.06.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою Крижо-
пільського РВ ДПУ від 04.07.1933 р. справа при-
пинена.

ФЕДОРЕНКО ОМЕЛЯН САВОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Нововоронцовка Херсонської обл., прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта початкова, ін-
спектор державного страхування, одруж. Арешт. 
05.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої міжрайпрокуратури від 
17.07.1931 р. справа припинена.

ФЕДОРЕНКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Липовець, прож. с. Олександрівка Жмеринсь-
кого р-ну, українець, із селян, письменний, лис-
тоноша, одруж., 4 дітей. Арешт. 05.03.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 19.05.1932 р. 
справа припинена.

ФЕДОРЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Сокільці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 19.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 22.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 05.10.1995 р.

ФЕДОРЕНКО ПИЛИП АРТЕМОВИЧ, 1903 р.н., 
кол. с. Скакунка, теп. у складі м. Липовець, прож. 
с. Попівка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1989 р.

ФЕДОРЕНКО ПРОКІР ФЕДОРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Спичинці Погребищенського р-ну, прож. 
ст. Поздіївка Амурської залізниці, РФ, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За постано-
вою 142 ВП від 14.02.1939 р. справа припинена.

ФЕДОРЕНКО ФЕДІР СИДОРОВИЧ, 1882 р.н., 
кол. с. Скакунка, теп. у складі м. Липовець, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.10.1929 р. Звинувач. за 
ст. 58-10, 11 КК РСФРР. За постановою ОН ДПУ 

СРСР від 13.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 11.10.1993 р. Після відбуття покарання 
працював рахівником липовецької контори «Він-
ницяторг». Вдруге заарешт 19.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.05.1989 р.

ФЕДОРЕНКО-ЧОП-ПОВСТЯНИЙ-СОРОКІН 
ОЛЕКСІЙ-СТЕПАН-ПЕТРО-ВОЛОДИМИР 
ГРИ ГОРОВИЧ-КЛИМОВИЧ-ДЕНИСОВИЧ-
АНДРІЙОВИЧ, 1907 р.н., с. Олешин Хмельниць-
кого р-ну Хмельницької обл., прож. с. Краснопіль 
Коростенського р-ну Житомирсь кої обл., украї-
нець, із селян, освіта середня спеціальна, завіду-
вач школи, одруж. Арешт. 19.07.1934 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Жмеринсько-
го РВ НКВС від 19.08.1934 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 03.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-6 
ч. 1, 180 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.08.1937 р. розстріляний 
06.08.1937 р. Реабіл. 25.01.1990 р. (Відомості част-
ково подані у Кн. 4 цього видання, с. 357–358, 
у довідці «Повстяний Петро Денисович»).

ФЕДОРЕЦЬ ВАСИЛЬ ОПАНАСОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Мухувата Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
08.03.1928 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 25.05.1928 р. заслан. на 
3 р. до Архангельської обл., РФ. Реабіл. 24.11.1994 р.

ФЕДОРЕЦЬ ПАВЛО ОПАНАСОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Мухувата Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 16.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 
09.04.1938 р. Реабіл. 05.04.1961 р.

ФЕДОРЕЦЬ ЯКІВ ТИМОФІЙОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Станилівка Погребищенського р-ну, прож. м. Ко-
зятин, українець, із селян, освіта початкова, ме-
ханік птахокомбінату, одруж. Арешт. 12.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.08.1958 р.

ФЕДОРИШИН МАКАР ВАСИЛЬОВИЧ, 
1870 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян. Арешт. 21.08.1922 р. За постано-
вою Трійки по боротьбі з бандитизмом при пові-
товій військовій нараді Гайсинського пов. від 
23.08.1922 р. засудж. до розстрілу (умовно). По-
дальша доля невідома. Реабіл.
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ФЕДОРИШИН МЕФОДІЙ ОПАНАСОВИЧ, 
1886 р.н., с. Іскриня Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.12.1989 р.

ФЕДОРИШИН НЕСТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Сміла Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, пасічник кол-
госпу, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 11.09.1957 р.

ФЕДОРИШИНА АНАСТАСІЯ УЛЯНІВНА, 
1926 р.н., с. Сміла Хмільницького р-ну, українка, 
із селян, освіта початкова, колгоспниця, не одруж. 
Арешт. 15.10.1947 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. від 24.11.1947 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
23.01.1992 р.

ФЕДОРІВ ЛЕОНІД АРКАДІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Одеса, прож. м. Він ниця, українець, із службов-
ців, освіта вища, завідувач лабораторії, одруж., 
1 дитина. Арешт. 09.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
11.02.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 28.02.1990 р. Вдруге заарешт 18.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ФЕДОРІВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 11.04.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 04.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.06.1989 р.

ФЕДОРІВКО ДАВИД КИРИЛОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Колодруби Миколаївського р-ну Львівської 
обл., прож. ст. Копай Барського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, завідувач бурякопунк-
ту цук рокомбінату, одруж. Арешт. 21.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.10.1989 р.

ФЕДОРІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1898 р.н., смт Літин, українець, із селян, освіта 
початкова, завідувач комунального відділу рай-
виконкому, одруж., 1 дитина. Арешт. 13.05.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постано-
вою УНКДБ Він ниць кої обл. від 17.10.1944 р. 
справа припинена.

ФЕДОРКОВ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Теремківці Чемеровецького р-ну Хмельниць-
кої обл., прож. с. Чорномин Піщанського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
дяк, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 22.04.1931 р. заслан. на 3 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. 29.12.1989 р.

ФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1896 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, прож. 
м. Київ, росіянин, із службовців, освіта середня 
спеціальна, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
у квітні 1920 р. Звинувач. за «службу в денікін-
ській армії». Подальша доля невідома. Реабіл.

ФЕДОРОВ ГНАТ ІЛАРІОНОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Рівне, прож. м. Рибниця, Молдова, українець, 
із міщан, освіта початкова, старший рахівник 
ст. Слобідка, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.03.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 25.08.1931 р. справа при-
пинена.

ФЕДОРОВ ФЕОДОСІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1882 р.н., с. Дорошівка, прож. с. Дзигівка Ямпіль-
ського р-ну, українець, одно осіб ник. Арешт. 
06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.04.1989 р.

ФЕДОРОВА ЄВГЕНА ЯКІВНА, 1921 р.н., 
с. Хорошки Любенського р-ну Полтавської обл., 
прож. м. Він ниця, українка, із службовців, освіта 
середня, касир насіннєвого заводу, не одруж. 
Арешт. 26.08.1949 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. від 20.10.1949 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 
23.07.1992 р.

ФЕДОРОВИЧ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 
1892 р.н., с. Гринівка Богородчанського р-ну Іва-
но-Фран ків сь кої обл., прож. кол. с. Пилипонівка, 
теп. у складі м. Бершадь, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. 
розстріляний 25.02.1938 р. Реабіл. 06.08.1958 р.

ФЕДОРОВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Бригидівка Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, їздовий Ялтушківського 
цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. роз-
стріляний 26.12.1937 р. Реабіл. 10.02.1961 р.
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ФЕДОРОВИЧ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Пінськ Брестської обл., Білорусь, прож. 
м. Жмеринка, росіянин, із робітників, малопись-
менний, робітник складу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
11.12.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою ЗТВ ДПУ ст. Жмеринка від 18.01.1934 р. 
справа припинена. Вдруге заарешт. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 18.08.1989 р.

ФЕДОРОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ, 
1920 р.н., с. Бортники Тульчинського р-ну, прож. 
м. Омськ, РФ, українець, із селян, освіта початко-
ва, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
08.06.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ 39 запасної СБ від 16.09.1942 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.05.1991 р.

ФЕДОРУК АНТОН СЕМЕНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Іванківці Кіцманського р-ну Чернівецької обл., 
прож. м. Жмеринка, українець, із селян, освіта 
вища, вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.09.1937 р. роз-
стріляний 25.09.1937 р. Реабіл. 11.08.1989 р.

ФЕДОРУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Скаржинці Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, одно осіб ник, одруж. Арешт. 21.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ОДПУ від 18.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 13.12.1989 р.

ФЕДОРУК ДМИТРО МАТВІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Тишківка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 05.04.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 06.04.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 05.10.1995 р.

ФЕДОРУК КАРПО ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Сокиряни Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 21.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.11.1932 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
02.04.1990 р.

ФЕДОРУК МИКОЛА ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1904 р.н., м. Житомир, прож. м. Він ниця, украї-
нець, із міщан, освіта неповна середня, директор 
радіовузла, одруж. Арешт. 23.06.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ЗТВ 
НКДБ Він ниць кої залізниці від 18.10.1944 р. 
справа припинена.

ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Сестринівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, стрілочник ст. Козятин, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.12.1943 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 14.10.1944 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.11.1992 р.

ФЕДОРУК ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Березівка Уманського р-ну Черкаської обл., 
прож. с. Сокиряни Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 23.01.1930 р. Звинувач. за ст. 56-12 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
08.04.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
17.01.1990 р. Вдруге за арешт. 06.05.1936 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 03.12.1936 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.09.1989 р.

ФЕДОРУК СЕРГІЙ МАТВІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Тишківка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, одно осіб ник. Звинувач. за «участь у антира-
дянській агітації». За постановою Тульчинського 
окрвідділу ДПУ від 06.04.1930 р. заслан. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 05.10.1995 р.

ФЕДОРУК-ФЕДОРИШИН МИКОЛА АНА-
НІЙОВИЧ, 1894 р.н., с. Іскриня Літинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, рахівник 
споживчого товариства, одруж. Арешт. 13.03.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-2 КК УСРР. За постановою 
ОДПУ від 23.11.1929 р. розстріляний 09.12.1929 р. 
Реабіл. 06.10.1993 р.

ФЕДОРЦОВ МЕРКУРІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1875 р.н., с. Івча Літинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, рахівник колгоспу, 
одруж., 11 дітей. Арешт. 13.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ФЕДОРЦОВ ЯКІВ ХОМИЧ, 1898 р.н., с. Ши-
рока Гребля Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 27.06.1989 р.

ФЕДОРЧАК ОЛЕКСІЙ АРСЕНТІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Будьки Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
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УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстрі-
ляний 20.05.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.

ФЕДОРЧЕНКО ПРОКІП ІВАНОВИЧ, 1879 р.н., 
м. Корсунь-Шевченківський, прож. ст. Шпола Чер-
каської обл., українець, із селян, освіта початко-
ва, ревізор Пів ден но-За хід ної залізниці, одруж. 
Арешт. 27.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-11, 12 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.09.1931 р. виправданий.

ФЕДОРЧУК АНАНІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Голодьки Тетіївського р-ну Київської обл., 
українець, із селян, малописьменний, тесля кол-
госпу. Арешт. 16.03.1953 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 28.04.1953 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухва-
лою Верховного суду УРСР від 23.12.1954 р. тер-
мін покарання змінено на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
24.09.1991 р.

ФЕДОРЧУК ПАВЛО СТРАТОНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Чернятка, прож. с. Тернівка Бершадського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. роз-
стріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ФЕДОСЄЄВ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ, 
1895 р.н., м. Санкт-Петербург, РФ, прож. м. Він-
ниця, росіянин, із службовців, освіта середня, 
референт контори «Заготзерно», одруж., 2 дітей. 
Арешт. 05.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 28.12.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 16.11.1989 р.

ФЕДОТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, 
1885 р.н., м. Владикавказ, РФ, прож. м. Він ниця, 
росіянин, із міщан, освіта незакінчена вища, ді-
ловод окружного фінансового відділу, одруж. 
Арешт. 07.09.1925 р. Звинувач. за ст. 61, 90, 219, 
226 ч. 2 КК УСРР. За постановою Він ниць кої окр-
прокуратури від 22.02.1927 р. справа припинена.

ФЕДОТЬЄВ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Мітино Рязанської обл., РФ, прож. м. Хмільник, 
росіянин, із духовенства, освіта середня, свяще-
ник, одруж. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстрі-
ляний 13.12.1937 р. Реабіл. 20.05.1964 р.

ФЕДРИН МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Кульна, Польща, прож. с. Куманівка Козя-
тинського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, робітник радгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 

27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 11.10.1958 р.

ФЕДУН ЙОСИП МИКИТОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Морозівка, теп. у складі м. Іллінці, украї-
нець, із селян, малописьменний, кучер Іллінець-
кого районного відділу міліції, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 25.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 10.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ФЕДУН МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Нивра Борщівського р-ну Тернопільської обл., 
прож. с. Михайлівці Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 4 дітей. Арешт. 21.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 11.09.1959 р.

ФЕДУЩАК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Будьки, прож. с. Потоки Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. 
розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.

ФЕДЧЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Комарів Він ниць кого р-ну, прож. с. Маньківці 
Барського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, садівник колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.09.1937 р. Звинувач. за «участь у контррево-
люційній діяльності». За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.11.1989 р.

ФЕДЧЕНКО КАЛИНА ПАНКРАТОВИЧ, 
1896 р.н., с. Бубнівка Гайсинського р-ну, прож. 
ст. Ін Хабаровського краю, РФ, українець, стар-
ший кондуктор ст. Ін. Арешт. 16.09.1936 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За вироком ВТ Да-
лекосхідної залізниці, РФ, від 23.09.1937 р. засудж. 
на 6 р. позбавлення волі. Реабіл. 02.02.1990 р.

ФЕДЧЕНКО ОМЕЛЯН ЄРОФІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Лисогора Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник. Арешт. 24.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. 
розстріляний 07.12.1937 р. Реабіл. 30.05.1989 р.

ФЕДЧЕНКО ФРОСИНА ІВАНІВНА, 1892 р.н., 
с. Серединка Бершадського р-ну, українка, із се-
лян, освіта початкова, колгоспниця, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 17.06.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки УНКВС Він-
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ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Вдруге за арешт. 29.05.1951 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН МДБ СРСР від 
17.10.1951 р. заслана до Іркутської обл., РФ. Реа-
біл. 16.05.1962 р.

ФЕДЧИШИН ПАВЛО ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Летківка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, бригадир кол-
госпу, одруж. Арешт. 01.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстрі-
ляний 26.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ФЕДЧИШИН ПЕТРО КОРНІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Гордіївка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1932 р. справа припинена.

ФЕДЧИШИН ПОЛІКАРП КИРИЛОВИЧ, 
1874 р.н., с. Старі Луги Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 03.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 
23.11.1937 р. Реабіл. 27.09.1989 р.

ФЕДЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Лопинха, Австрія, прож. с. Добрянка Ям-
пільського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник. Арешт. 11.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 31.05.1989 р.

ФЕДЧУК ГАФІЯ МОЙСЕЇВНА, 1905 р.н., 
с. Михайлівка Тульчинського р-ну, українка, із 
селян, малописьменна, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 26.06.1941 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. Етапована у РФ. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 08.09.1943 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 22.07.1994 р.

ФЕДЧУК КУПРІЯН ЛУК’ЯНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Хоменки Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 23.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.05.1932 р. справа припинена.

ФЕДЧУК МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Михайлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 30.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
11.02.1932 р. на 3 р. позбавлений права прожива-

ти у визначених місцях прикордонної смуги. Реа-
біл. 14.12.1989 р.

ФЕДЧУК ОМЕЛЯН АНДРІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Хоменки Шаргородського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 09.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 19.09.1932 р. 
заслан. на 3 р. (умовно). Реабіл. 15.11.1989 р.

ФЕДЧУК ФРАНЦ ТИМОФІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Убровиц Люблінської губ., Польща, прож. 
с. Гибалівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, їздовий колгоспу, одруж. 
Арешт. 26.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
18.05.1939 р. засудж. на 6 р. ВТТ. За ухвалою Вер-
ховного суду УРСР від 05.09.1939 р. термін пока-
рання змінено на 3 р. ВТТ. Реабіл. 24.09.1991 р.

ФЕДЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Митків Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
06.04.1930 р. Звинувач. за «участь у антирадян-
ській агітації». За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 06.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
29.11.1995 р.

ФЕДЮК ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1877 р.н., 
м. Рава-Руська Львівської обл., прож. с. Шевчен-
ка Барського р-ну, українець, із селян, непись-
менний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ФЕДЮК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Сопів Коломийського р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. с. Комаргород Томашпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, завідувач То-
машпільської юридичної консультації, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
6, 9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 
13.12.1937 р. Реабіл. 30.06.1958 р.

ФЕДЮК ПРОКІП ПЕТРОВИЧ, 1899 р.н., с. Со-
пів Коломийського р-ну Іва но-Фран ків сь кої обл., 
прож. с. Потоки Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 03.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 14.08.1932 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 15.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. 
вислан. на 3 р. з прикордонної смуги. Реабіл. 
07.07.1964 р.
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ФЕДЮК ФЕДІР АНТОНОВИЧ, 1903 р.н., с. Глу-
хівці Козятинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.01.1945 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 6 СД від 22.02.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ і 5 р. п/п. Реабіл. 29.01.1996 р.

ФЕДЯНИН МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмельницької обл., 
прож. с. Дерешова Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 30.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Мо-
ги лів-По діль сь кої ОСГ НКВС від 05.01.1938 р. 
справа припинена.

ФЕЙГІН ХАЇМ ШМУЛЬОВИЧ, 1885 р.н., 
смт Тиврів, прож. м. Він ниця, єврей, із ремісни-
ків, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1953 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою УМДБ Він ниць кої обл. від 25.04.1953 р. 
справа припинена.

ФЕЙГІС БОРИС ІСАКОВИЧ, 1922 р.н., м. Туль-
чин, прож. м. Томськ, РФ, єврей, вій ськовослуж-
бо вець. Арешт. 1943 р. Ув’язн. на 10 р. ВТТ та 5 р. 
п/п. Реабіл. 

ФЕЙДЕР ІДА БЕНЬЯМІНІВНА, 1892 р.н., м. Ата-
ки Окницького р-ну, Молдова, прож. м. Мо ги лів-
По діль сь кий, єврейка, із робітників, малопись-
менна, домогосподарка, одруж. Арешт. 25.01.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 17.03.1935 р. виправдана.

ФЕКЛІСТОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 
1893 р.н., м. Санкт-Петербург, РФ, прож. ст. До-
хно Чечельницького р-ну, росіянин, із ремісни-
ків, освіта вища, технічний керівник Ободівсько-
го лісового промислового господарства, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3, 
10 КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він-
ниць кої обл. від 13.07.1946 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.03.1992 р.

ФЕЛІКСОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Попівці, прож. смт Копайгород Барського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, столяр май-
стерні ст. Жмеринка, не одруж. Арешт. 22.11.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 05.03.1932 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 06.12.1989 р.

ФЕЛІКСОВ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 
1914 р.н., с. Попівці, прож. смт Копайгород Бар-
ського р-ну, українець, із селян, освіта неповна 
середня, студент Жмеринського хімічного техні-

куму, не одруж. Арешт. 22.11.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.03.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів 
(умовно). Реабіл. 06.12.1989 р.

ФЕЛЬДМАН АБРАМ ГЕРШКОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із ремісників, 
малописьменний, покрівельник, одруж. Арешт. 
24.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 19.06.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.03.1990 р.

ФЕЛЬДМАН ІХІЛЬ ГЕРШКОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, єврей, із 
міщан, малописьменний, мельник, одруж. Арешт. 
19.09.1931 р. Звинувач. за ст. 56-24 КК УСРР. За по-
становою прокурора Мо ги лів-По діль сь кої діль-
ниці від 07.05.1932 р. справа припинена.

ФЕЛЬДМАН МОЙСЕЙ НУХИМОВИЧ, 
1898 р.н., м. Ямпіль, єврей, із торговців, малопись-
менний, машиніст Мо ги лів-По діль сь кого заводу 
газованих вод, одруж., 2 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.12.1989 р.

ФЕЛЬДМАН ЯНКЕЛЬ ГЕРШКОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
ст. Сербинівці Жмеринського р-ну, єврей, із мі-
щан, малописьменний, касир-таксувальник кон-
тори «Союзхліб», одруж., 1 дитина. Арешт. 
19.09.1931 р. Звинувач. за ст. 56-24 КК УСРР. За 
постановою прокурора Мо ги лів-По діль сь кої діль-
ниці від 07.05.1932 р. справа припинена.

ФЕЛЬКО МИРОН ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., с. Ве-
ликий Митник Хмільницького р-ну, українець, із 
службовців, освіта середня спеціальна, завідувач 
школи, одруж., 4 дітей. Арешт. 10.08.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою УМВС 
Він ниць кої обл. від 13.08.1946 р. справа припинена.

ФЕЛЬСЬКИЙ АЛЬБЕРТ ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Мойсеївка Коростенського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Він ниця, німець, конюх 12 житло-
вого кооперативу. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 
25.02.1938 р. Реабіл. 19.06.1989 р.

ФЕЛЬСЬКИЙ ВАЦЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 
1888 р.н., кол. с. Біла Сідлецької губ., Польща, 
прож. м. Він ниця, поляк, із робітників, непись-
менний, на час арешту без певних занять, роз-
луч. Арешт. 22.09.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11, 
78 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
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Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 
10.10.1938 р. Реабіл. 28.04.1965 р.

ФЕЛЬЧИН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1879 р.н., с. Ломазів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, на час ареш-
ту без певних занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
14.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 14.09.1960 р.

ФЕЛЮРСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Знаменівка Мурованокурило-
вецького р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
тесля ткацької фабрики м. Бар, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ФЕН КСЕНІЯ ЗАХАРІВНА, 1896 р.н., с. Бро-
варки Полтавської обл., прож. смт Браїлів Жме-
ринського р-ну, росіянка, освіта середня, вчи-
телька, вдова. Арешт. 15.04.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 06.07.1944 р. справа припинена.

ФЕНІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., с. Рун-
гури Коломийського р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. с. Удич Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, помічник комірника 
цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. роз-
стріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 22.07.1958 р.

ФЕНЮК МАКСИМ ЯКИМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Рукча Пінського р-ну Мінської обл., Білорусь, 
прож. с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
31.01.1938 р. розстріляний 25.02.1938 р. Реабіл. 
16.03.1962 р.

ФЕОКТИСТОВ КИРИЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1894 р.н., м. Шеньян, Китай, прож. с. Павлівка 
Крижопільського р-ну, росіянин, бляхар колгос-
пу. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 25.02.1940 р. засудж. на 
4 р. ВТТ. Реабіл. 25.07.1991 р.

ФЕРАЛЬ ІЛЛЯ ПЕТРОВИЧ, 1891 р.н., кол. 
Галичина, прож. с. Дружба Мурованокуриловець-
кого р-ну, молдованин, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж. Арешт. 29.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 26.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.12.1989 р.

ФЕРДМАН СРУЛЬ ХАЇМОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Тиврів, прож. м. Він ниця, єврей, із ремісни-
ків, освіта середня, референт обласного уповно-
важеного народного комісаріату заготівель, не-
одруж. Арешт. 30.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Вдруге звинувач. За постановою ОН МДБ 
СРСР від 31.08.1949 р. засланий до Красноярсько-
го краю, РФ. Реабіл. 16.07.1958 р. 

ФЕРЕНЕЦЬ ІВАН МИКИТОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Писарівка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, заступник голови сільської 
ради, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.12.1935 р. Звину-
вач. за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою Калинів-
ського РВ НКВС від 08.12.1935 р. справа припинена.

ФЕРЕНС ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ, 1913 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-
ків, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 29.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. За вироком ВТ 17 СК КВО від 
10.04.1937 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 26.03.1957 р.

ФЕРЕНЦ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Дусанів Перемишлянського р-ну Львівської обл., 
прож. с. М’якохід Бершадського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 19.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.05.1989 р.

ФЕРЕНЦ ВІРА ПИЛИПІВНА, 1888 р.н., м. Со-
киряни Чернівецького р-ну, прож. м. Мо ги лів-
По діль сь кий, українка, із ремісників, освіта по-
чаткова, домогосподарка, розлуч., 4 дітей. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
21.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.07.1958 р.

ФЕРЕНЧУК ЛУКА МИХАЙЛОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Івонівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 15.11.1937 р. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.12.1937 р. 
розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 13.10.1989 р.

ФЕРСТЕР АВГУСТ АВГУСТОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Джурин Шаргородського р-ну, прож. с. Черня-
тин Жмеринського р-ну, поляк, із ремісників, 
освіта неповна середня, бухгалтер радгоспу, 
одруж. Арешт. 08.10.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
08.03.1934 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
26.10.1966 р.
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ФЕРТ МАКСИМ СЕМЕНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Ганнопіль Тульчинського р-ну, українець, із 
міщан, освіта середня спеціальна, священик, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.02.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 22.05.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 15.01.1990 р.

ФЕРТ ТРОХИМ ПРОКОПОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Пологи Теплицького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 29.05.1938 р. 
Реабіл. 02.09.1959 р.

ФЕРФЕЦЬКИЙ АНТОН ЄВГЕНІЙОВИЧ 
(ЙОАХИМОВИЧ), 1909 р.н., с. Малинівка Літин-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта неповна се-
редня, одно осіб ник. Арешт. 29.04.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 16-8 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 18.02.1931 р. підлягав роз-
стрілу. Реабіл. 30.12.1989 р.

ФЕРФЕЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ СТЕПАНО-
ВИЧ, 1881 р.н., с. Малинівка Літинського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, тесля колгос-
пу, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
21.12.1937 р. Реабіл. 13.04.1989 р.

ФЕСУНЕНКО ІВАН ТРОХИМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Петрушки Корсунь-Шевченківського р-ну 
Черкаської обл., прож. м. Бершадь, українець, із 
робітників, освіта початкова, бухгалтер промис-
лового страхового пункту, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 56-21 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
09.01.1938 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 04.12.1957 р.

ФЕЩУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Стара Прилука Липовецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 11.09.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
04.11.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
24.11.1994 р. Вдруге за арешт. 18.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.02.1961 р.

ФЕЩУК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1932 р.н., с. Бі-
лопілля Козятинського р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 07.01.1956 р. Звинувач. за ст. 58-10, 11 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Лен.ВО, РФ, від 02.02.1957 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 

СРСР від 16.08.1960 р. термін покарання зміне-
ний на 4 р. ВТТ. Реабіл. 24.01.1992 р.

ФИЛИМОНЕНКО ТИМОФІЙ ТРОХИМО-
ВИЧ, 1914 р.н., с. Фащівка Монастирищенського 
р-ну Смоленської обл., РФ, прож. м. Іркутськ, РФ, 
росіянин, із робітників, освіта незакінчена вища, 
вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 03.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1, 11 КК РРФСР. За вироком 
ВТ Забайкальського ВО, РФ, від 05.07.1938 р. за-
судж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 22.03.1958 р.

ФИЛИМОНОВИЧ АНДРІЙ МИРОНОВИЧ, 
1917 р.н., смт Летичів Хмельницької обл, прож. 
м. Він ниця, українець, освіта середня спеціальна, 
студент будівельного технікуму. Арешт. 23.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 06.07.1989 р.

ФИЛИМОНЧУК ІВАН МАТВІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Антонопіль Калинівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, бригадир кол-
госпу, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.07.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 10.10.1938 р. Реабіл. 23.03.1957 р.

ФИЛИМОНЧУК МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ, 
1885 р.н., с. Лозна Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
вдівець, 2 дітей. Арешт. 27.03.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 28.08.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 12.09.1989 р. Вдруге за арешт. 27.04.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.08.1937 р. 
розстріляний 03.09.1937 р. Реабіл. 14.06.1989 р.

ФИЛИМОНЧУК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1893 р.н., с. Люлинці Калинівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
25.05.1938 р. Реабіл. 28.12.1989 р.

ФИЛИМОНЧУК ТРОХИМ КОСТЯНТИНО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Мончинці, прож. с. Адамівка 
Калинівського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, їздовий колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 21.05.1938 р. 
Реабіл. 04.06.1958 р.

ФИЛИПЧУК ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Скоморошки Оратівського р-ну, прож. с. За-
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вальне Монастирищенського р-ну Черкаської 
обл., українець, освіта вища, завідувач земельно-
го відділу, одруж. Арешт. 27.04.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного 
суду СРСР від 17.11.1937 р. розстріляний. Реабіл 
03.10.1956 р.

ФІАЛКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ, 1917 р.н., 
м. Шаргород, прож. с. Котюжани Мурованоку-
риловецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, тракторист МТС, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-11 «б» 
КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кого 
РВ НКДБ від 30.07.1944 р. направлений у спец-
табір НКВС для фільтрації. Подальша доля неві-
дома. Реабіл.

ФІАЛКОВИЧ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Дроховиж Жидачівського р-ну, теп. Львівської 
обл., прож. с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, продавець 
кооперативу, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 02.04.1990 р.

ФІАЛКОВСЬКА ПОЛІНА АНТОНІВНА, 
1888 р.н., с. Жуківці Жмеринського р-ну, прож. 
с. Некрасове Він ниць кого р-ну, полька, кравчи-
ня. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляна 25.02.1938 р. Реабіл. 
19.05.1989 р.

ФІАЛКОВСЬКИЙ ЛЕОН ВОЙЦЕХОВИЧ, 
1891 р.н. м. Бучач Тернопільської обл., прож. 
с. Спичинці Погребищенського р-ну, поляк, із 
робітників, малописьменний, муляр цук ро за во-
ду, одруж., 5 дітей. Арешт. 15.06.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 16.11.1937 р. розстріляний 
29.11.1937 р. Реабіл. 04.10.1960 р.

ФІАЛКОВСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1884 р.н., с. Гущинці Калинівського р-ну, прож. 
с. Май дан-Бобрик Літинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Хмільницького РВ 
НКВС від 09.08.1938 р. справа припинена.

ФІАЛКОВСЬКИЙ ТЕРЕНТІЙ АНТОНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Гуменці Ка м’я нець-По діль сь кого р-ну 
Хмельницької обл., на час арешту без певного 
місця проживання, українець, із селян, освіта по-
чаткова, одруж., 3 дітей. Арешт. 20.06.1940 р. 
Звинувач. за ст. 16, 54-9 КК УРСР. За постановою 
ВП КВО від 10.04.1941 р. справа припинена.

ФІАЛКОВСЬКИЙ-ГНИДЯК ІВАН-АДОЛЬФ 
АНТОНОВИЧ-АНДРІЙОВИЧ, 1890 р.н., кол. 
с. Бжозова Тарновського пов., Польща, прож. 
с. Обід не Немирівського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, коваль, одруж., 3 дітей. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. роз-
стріляний 20.09.1938 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ФІГЛЯР ІВАН ЯКОВИЧ, 1886 р.н., с. Велика 
Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, хлібороб, одруж., 5 дітей. Арешт. 
10.02.1921 р. Звинувач. за «участь у збройному 
повстанні». За постановою Подільської губНК 
від 04.04.1921 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За поста-
новою ОН ДПУ УСРР від 13.05.1932 р. заслан. на 
3 р. до Казахстану. Реабіл. 28.12.1989 р.

ФІГЛЯРСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АНТОНОВИЧ, 
1895 р.н., кол. м. Бєлачев, Польща, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із робітників, освіта початкова, за-
відувач постачання машино-механічної майстер-
ні, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстрі-
ляний 26.09.1938 р. Реабіл. 09.08.1989 р.

ФІГОЛЬ АНДРІЙ АБРАМОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
25.07.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 05.12.1932 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р. Вдруге 
за арешт. 28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
28.04.1938 р. Реабіл. 21.01.1959 р.

ФІГУРНА ФЕЛІКСА ОЛЕКСІЇВНА, 1889 р.н., 
м. Варшава, Польща, прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, полька, із робітників, освіта початкова, до-
могосподарка, одруж. Арешт. 22.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою 
Мо ги лів-По діль сь кого МВ НКВС від 11.10.1938 р. 
справа припинена.

ФІГУРСЬКИЙ ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ, 
1890 р.н., м. Київ, українець, із міщан, освіта 
вища, юрист, не одруж. Арешт. 18.04.1946 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МВС Київської обл. від 11.11.1946 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Вдруге звинувач. 29.10.1947 р. 
звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 27.12.1947 р. засудж. на 
10 р. ВТТ і 5 р. п/п. За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 26.03.1948 р. термін відбуття кари за виро-
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ком Вінницького облсуду рахувався з 18.04.1946 р. 
Реабіл. 12.02.1992 р.

ФІГУРСЬКИЙ МЕФОДІЙ ПАНТЕЛЕЙМО-
НОВИЧ, 1898 р.н., с. Літинка Літинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, на час арешту 
без певних занять. У 1931 р. заслан. на Північ РФ. 
Через 6 місяців звільнений. У 1933 р. звинувач. 
у контрреволюційній діяльності. Засудж. на 10 р. 
ВТТ. У 1935 р. достроково звільнений. У 1936 р. 
звинувач. за перебування у місцевості, де заборо-
нено проживати. Засудж. на 1 р. і 5 місяців. Арешт. 
17.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.08.1937 р. 
розстріляний 31.08.1937 р. Реабіл. 19.05.1989 р.

ФІДЕК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Долішній Лужок Дрогобицького р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Некрасове Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, учитель, 
одруж. Арешт. 25.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
20.02.1930 р. справа припинена.

ФІЛАРЕТОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Кризян Сурського р-ну Куйбишев-
ської обл., РФ, прож. м. Тульчин, росіянин, із се-
лян, освіта неповна середня, голова райради 
«Тсоавіахім», одруж., 1 дитина. Арешт. 08.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. 
розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 03.06.1959 р.

ФІЛАТОВ АНДРІЙ АПОЛЛОНОВИЧ, 1887 р.н., 
м. Щигри Курської обл., РФ, прож. смт Крижо-
піль, росіянин, із службовців, освіта вища, ветери-
нарний лікар, одруж., 1 дитина. Арешт. 22.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 9, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.11.1937 р. роз-
стріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 10.12.1958 р.

ФІЛАТОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 
1903 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, українець, 
із робітників, освіта початкова, політичний ін-
спектор обласного управління міліції, одруж., 
2 дітей. Арешт. 18.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 01.07.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 29.11.1995 р.

ФІЛИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛА-
ВОВИЧ, 1892 р.н., с. Війтівці Любарського р-ну 
Житомирської обл., прож. с. Крижанівка Хмільниць-
кого р-ну, поляк, із селян, малописьменний, експеди-
тор з приймання буряків, одруж., 2 дітей. Арешт. 
30.01.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 21.05.1960 р.

ФІЛІМОНОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 
1906 р.н., м. Гельсінкі, Фінляндія, прож. м. Він-
ниця, росіянин, із службовців, освіта середня, ін-
спектор гімнастики обласного комітету фізкуль-
тури, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 02.06.1938 р. Реабіл. 20.11.1963 р.

ФІЛІМОНЧУК ГАННА ДМИТРІВНА, 1906 р.н., 
с. Люлинці, прож. с. Адамівка Калинівського р-ну, 
українка, із селян, освіта початкова, колгоспни-
ця, одруж., 1 дитина. Звинувач. «як член сім’ї 
зрадника Батьківщини». За постановою ОН МДБ 
СРСР від 07.07.1947 р. заслан. на 5 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 28.04.1995 р.

ФІЛІМОНЧУК СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Люлинці Калинівського р-ну, українець, вій сь-
ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком ВТ 8 СК КВО від 08.05.1937 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 13.06.1991 р.

ФІЛІПЕНКО МАРКО СЕМЕНОВИЧ, 1901 р.н., 
смт Чечельник, прож. с. Білий Камінь Чечельниць-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстрі-
ляний 09.01.1938 р. Реабіл. 29.08.1975 р.

ФІЛІПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1905 р.н., м. Знам’янка Кіровоградської обл., прож. 
м. Він ниця, українець, освіта початкова, поміч-
ник машиніста депо ст. Козятин, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ФІЛІПЕЦЬКИЙ АПОЛЛІНАРІЙ ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, 1905 р.н., с. Підлісний Ялтушків 
Барського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
14.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. 
розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 07.12.1957 р.

ФІЛІПІШИН ЯКИМ (ЮХИМ) ГАВРИЛО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Сокілець Немирівського р-ну, 
українець, із селян, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
19.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою Немирівського РВ ДПУ від 16.07.1932 р. 
справа припинена.

ФІЛІПІШИНА СОФІЯ ЯКІВНА, 1896 р.н., 
с. Лука Жабокрицька Тульчинського р-ну, прож. 
смт Крижопіль, українка, різноробоча, не одруж. 
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Арешт. 20.06.1931 р. Звинувач. за ст. 80 КК УСРР. 
За постановою Крижопільського РВ ДПУ від 
20.07.1931 р. справа припинена.

ФІЛІПОВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., 
м. Сарапул, РФ, прож. м. Жмеринка, росіянин, із 
селян, освіта початкова, касир ст. Жмеринка, 
одруж. Арешт. 12.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ДТВ ОДПУ ст. Жме-
ринка від 03.02.1933 р. справа припинена.

ФІЛІПОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Гуштинка Борщівського р-ну Тернопільської 
обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, ма-
лописьменний, столяр вагоноремонтного заводу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 07.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 28.09.1937 р. розстріляний 
07.10.1937 р. Реабіл. 01.07.1961 р.

ФІЛІПОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., с. Че-
ме риси-Барські Барського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 01.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком Барського нарсуду від 
09.03.1931 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 07.09.1992 р.

ФІЛІПОВ ТОДОР ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Чемериси-Барські Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 01.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком Барського нарсуду від 
09.03.1931 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 07.09.1992 р.

ФІЛІПОВА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА, 
1900 р.н., м. Він ниця, росіянка, освіта середня, 
сторож, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.09.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.12.1944 р. справа 
припинена.

ФІЛІПОВИЧ ДЕМИД УСТИНОВИЧ, 1880 р.н., 
смт Володарка Київської обл., прож. с. Борщагів-
ка Погребищенського р-ну, українець, із духо-
венства, освіта середня, священик, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 31.10.1989 р.

ФІЛІПОВИЧ КАРОЛІНА МИКОЛАЇВНА, 
1893 р.н., смт Антоніни Красилівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Гнівань Тиврівсько-
го р-ну, полька, із селян, освіта початкова, домо-
господарка, одруж. Арешт. 19.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 

НКВС СРСР від 20.05.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.12.1989 р.

ФІЛІПОВИЧ КЛИМЕНТ ЙОСИПОВИЧ, 
1886 р.н., м. Хмільник, прож. с. Кожухів Літин-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. 
розстріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 10.06.1958 р.

ФІЛІПОВИЧ ЛЮДВІК ПАВЛОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Чортків Тернопільської обл., прож. м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, завгосп цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
04.10.1937 р. розстріляний 09.10.1937 р. Реабіл. 
25.06.1958 р.

ФІЛІПОВИЧ УСТИН ГАВРИЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Марксове Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 18.11.1959 р.

ФІЛІПОВИЧ-ГЕЙБЕЛЬ МАРІЯ КІНДРАТІВ-
НА, 1902 р.н., м. Київ, прож. кол. с. Малі Хутори, 
теп. у складі м. Він ниця, німкеня, із службовців, 
освіта вища, вчителька, одруж., 2 дітей. Арешт. 
29.10.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 25.12.1945 р. 
заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 27.12.1953 р.

ФІЛІПОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1896 р.н., кол. м. Ляхове Балтського пов., прож. 
м. Він ниця, українець, із робітників, освіта неза-
кінчена вища, викладач електромеханічної школи, 
одруж. Арешт. 24.08.1929 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
04.05.1930 р. справа припинена. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. 
розстріляний 02.06.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ФІЛІПОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ, 
1898 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Фас-
тів Київської обл., українець, із робітників, не-
письменний, кочегар шпалопросочувального за-
воду, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.09.1959 р.



Сторінки людських трагедій

333

ФІЛІПОВСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ, 
1896 р.н., кол. м. Славутин Люблінської губ., 
Польща, прож. м. Він ниця, поляк, із робітників, 
освіта початкова, начальник по жеж но-сто ро жо-
вої бази цук ротресту, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. 
розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 20.08.1957 р.

ФІЛІПЧАК ПОТАП ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1880 р.н., с. Паланка, прож. с. Василівка Тульчин-
ського р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.09.1937 р. 
розстріляний 09.09.1937 р. Реабіл. 27.07.1989 р.

ФІЛІПЧУК МАТВІЙ ЗАХАРОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. с. Христинівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 29.01.1990 р.

ФІЛІЧКО КАЛЬМАН ШАЙОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Люблін, Польща, прож. с. Замисловичі Олев-
ського р-ну Житомирської обл., єврей, із реміс-
ників, малописьменний, перукар, неодруж. 
Арешт. 22.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 21.07.1938 р. справа припинена.

ФІЛОНОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1892 р.н., 
кол. с. Морозівка, теп. у складі м. Іллінці, прож. 
с. Володимирівка Іллінецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 04.01.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 02.02.1995 р.

ФІЛОНОВ НИКИФІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Морозівка, теп. у складі м. Іллінці, украї-
нець, із селян, освіта початкова, столяр колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 11.03.1958 р.

ФІЛОНЮК МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Лисига Славутського р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Тегульдет Томської обл., РФ, українець, 
архіваріус дільничної комендатури НКВС. Арешт. 
1937 р. Ув’язн. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 

ФІЛЬВАРКОВИЙ СЕРГІЙ ОПАНАСОВИЧ, 
1889 р.н., с. Рожнятівка Томашпільського р-ну, 

українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж. Арешт. 16.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 17.08.1989 р.

ФІЛЬШТИНСЬКИЙ ЮХИМ ПРОКОПОВИЧ, 
1902 р.н., с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 28.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 16.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
05.12.1989 р.

ФІЛЮРСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Знаменівка Мурованокурило-
вецького р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.03.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого оперсектора ДПУ від 17.04.1931 р. 
справа припинена.

ФІЛЯНОВИЧ АНДРІЙ КІНДРАТОВИЧ, 
1896 р.н., с. Тропове Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, виконувач 
обов’язків голови кооперативу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 12.09.1937 р. Звинувач. за «участь у анти-
радянській діяльності». За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1937 р. розстрі-
ляний 23.10.1937 р. Реабіл. 14.09.1960 р.

ФІЛЯНОВИЧ ВОЛОДИМИР РУДОЛЬФО-
ВИЧ, 1882 р.н., кол. с. Пшівенс Гаврошинського 
пов., Польща, прож. с. Краснопілка Гайсинського 
р-ну, поляк, із службовців, освіта середня, агро-
ном колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 10.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.08.1937 р. 
розстріляний 31.08.1937 р. Реабіл. 18.07.1989 р.

ФІЛЯНОВСЬКИЙ ПЕТРО КОСТЯНТИНО-
ВИЧ, 1909 р.н., с. Трибусівка Піщанського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, на час 
арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
03.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Одеської обл. від 
21.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. позбавлення волі. Ре-
абіл. 30.11.1989 р.

ФІЛЯРЧУК ФЕДІР МИКИТОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Слобода-Бушанська Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої 
прокуратури від 22.06.1939 р. справа припинена.

ФІМ ЛЕОНТІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Покутинці Віньковецького р-ну Хмельницької 
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обл., прож. кол. с. Піски Бершадського р-ну, по-
ляк, ремісник. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. 
Реабіл. 22.04.1989 р.

ФІНГЕРОВ АБРАМ ПЕЙСАХОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Нова Прилука Липовецького р-ну, єврей, із ре-
місників, освіта початкова, пекар приватної пе-
карні, не одруж. Арешт. 01.02.1926 р. Звинувач. за 
ст. 61 КК УСРР. За постановою Він ниць кої обл-
прокуратури від 14.04.1926 р. справа припинена.

ФІНГЕРОВ ШУЛИМ ЛЕЙБОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Липовець, єврей, освіта середня, равин, одруж. 
Арешт. 04.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-3, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
15.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1989 р.

ФІНКЕЛЬШТЕЙН ХУНА ЯНКЕЛЬОВИЧ, 
1920 р.н., кол. м. Влодава Люблінського воєвод-
ства, Польща, прож. с. Чорномин Піщанського 
р-ну, єврей, із ремісників, освіта неповна серед-
ня, столяр цук ро за во ду. Арешт. 26.06.1940 р. Зви-
нувач. за ст. 80, 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 25.10.1940 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.02.1990 р.

ФІНОВСЬКИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Грим’ячка Віньковецького р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Сороки, Молдова, українець, із 
селян, малописьменний, поліцейський, одруж. 
Арешт. 20.02.1929 р. при переході кордону. Зви-
нувач. за ст. 80 КК УСРР. За постановою Мо ги-
лів-По діль сь кої окрпрокуратури від 20.05.1929 р. 
справа припинена.

ФІНЮК ІВАН МАТВІЙОВИЧ, 1880 р.н., с. Мер-
вин, прож. ст. Оратів Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, телеграфіст ст. Ора-
тів, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.08.1989 р.

ФІРЕР БРОНЯ МОШКІВНА, 1892 р.н., м. Валь-
гоцулове, Молдова, прож. м. Бершадь, єврейка, із 
ремісників, малописьменна, майстер артілі «Влас-
на праця», одруж., 2 дітей. Арешт. 29.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.12.1937 р. справа 
припинена.

ФІРКО СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Борівка Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня спеціальна, директор школи, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 

УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстрі-
ляний 27.04.1938 р. Реабіл. 21.05.1958 р.

ФІРМАН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Ви ла-Ярузькі Чернівецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
30.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 01.10.1960 р.

ФІРМАНЮК ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Муровані Курилівці, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 13.05.1961 р.

ФІРСАЛОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1924 р.н., 
м. Хмільник, прож. м. Куйбишев, РФ, росіянин. 
Арешт. 28.10.1947 р. Звинувач. за ст. 58-1 КК 
РРФСР. За постановою УМДБ Куйбишевської 
обл., РФ, від 03.04.1948 р. справа припинена. Реа-
біл. 18.10.1991 р.

ФІРСОВ ЗІНОВІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Гришине Донецької обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта вища, викладач, одруж., 
1 дитина. Арешт. 29.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 28.08.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За вироком 
Верховного суду СРСР від 20.04.1939 р. справа 
направлена на додаткове розслідування. За ухва-
лою УНКВС Він ниць кої обл. від 08.01.1940 р. спра-
ва припинена.

ФІСАК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, 1923 р.н., 
м. Він ниця, українець, із робітників, освіта не-
повна середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 17.10.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 47 армії від 28.11.1942 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 10.12.1996 р.

ФІСКУН ОЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Новоселиця Кельменецького р-ну Чер-
нівецької обл., прож. с. Рудниця Піщанського 
р-ну, поляк, із робітників, освіта початкова, зчіп-
лювач вагонів, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 24.06.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 29.12.1989 р.

ФІСЮН СЕРГІЙ КУЗЬМОВИЧ, 1915 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Сміла Черкась-
кої обл., українець, освіта неповна середня, ро-
бітник, одруж. Арешт. 29.09.1953 р. За вироком 
Київського обл су ду від 14.12.1953 р. засудж. на 
8 р. ВТТ р. Реабіл. 26.06.1990 р.
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ФІТЕЛЬ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1891 р.н., с. Ци-
туля Яворівського р-ну Львівської обл., украї-
нець, із селян, освіта початкова, штукатур, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
13.10.1989 р.

ФІТЕРМАН ОЙЗЕР ЙОСИПОВИЧ, 1908 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із міщан, освіта початкова, ро-
бітник круподерки, неодруж. Арешт. 02.09.1924 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За вироком Поділь-
ського губсуду від 24.01.1925 р. справа припинена.

ФІТЕРМАН ФРІДА ЙОСИПІВНА, 1903 р.н., 
м. Він ниця, єврейка, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, студентка медичного інституту, 
не одруж. Арешт. 01.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляна 26.04.1938 р. 
Реабіл. 16.08.1956 р.

ФІТКАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Марківка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж. 
Арешт. 16.08.1928 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Уманської окрпрокуратури 
від 06.11.1928 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 02.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої міжрайпроку-
ратури від 12.06.1931 р. справа припинена.

ФІТКАЛЕНКО СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Марківка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 05.12.1923 р. Звинувач. за ст. 76, 95 КК 
УСРР. За постановою Подільської губпрокурату-
ри від 06.05.1924 р. справа припинена.

ФІТКАЛЕНКО ФИЛИМОН ПОТАПОВИЧ, 
1883 р.н., с. Марківка Теплицького р-ну, украї-
нець, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 16.08.1928 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Уманського окрвідділу 
ДПУ від 27.10.1928 р. справа припинена.

ФІТКАЛЕНКО-САВЧУК ОМЕЛЯН ГНАТО-
ВИЧ, 1880 р.н., с. Марківка Теплицького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, хлібороб, 
одруж. Арешт. 16.08.1928 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
05.07.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
17.11.1994 р.

ФІТЬ ХОМА ВІКТОРОВИЧ, 1890 р.н., с. Ми-
тинці Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, рахівник сільського споживчо-

го об’єднання, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. 
розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.

ФІХ ІСАК АБРАМОВИЧ, 1887 р.н., с. Бронни-
ця Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. м. Мо ги-
лів-По діль сь кий, єврей, освіта початкова, рахів-
ник заготівельного пункту, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 10.10.1932 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 13.02.1933 р. 
виправданий. Вдруге заарешт. 07.06.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 28.12.1945 р. виправданий.

ФІЦНЕР СВЯТОСЛАВ БОГОМИЛОВИЧ, 
1900 р.н., кол. с. Мінчев Бельського пов. Гроднен-
ської губ., прож. с. Снітків Мурованокуриловець-
кого р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, свя-
щеник, одруж., 5 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 
23.11.1937 р. Реабіл. 17.05.1989 р.

ФІЦЬ МИКИТА РОМАНОВИЧ, 1884 р.н., с. Ши-
рока Гребля Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1989 р.

ФІШЕР СТАНІСЛАВ ФЕРДИНАНДОВИЧ, 
1901 р.н., с. Слобода Красилівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Дубина Козятинського 
р-ну, поляк, із службовців, освіта середня, брига-
дир молочної ферми цук рокомбінату, одруж., 
4 дітей. Арешт. 28.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 05.11.1958 р.

ФІШЕР ФЕРДИНАНД ФЕРДИНАНДОВИЧ, 
1893 р.н., м. Красилів Хмельницької обл., прож. 
с. Нова Гребля Калинівського р-ну, поляк, із 
службовців, освіта неповна середня, бухгалтер 
цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 28.04.1961 р.

ФІШМАН МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ, 1921 р.н., 
м. Козятин, прож. м. Санкт-Петербург, РФ, єв-
рей, із робітників, освіта неповна середня, вій сь-
ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 05.03.1945 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком 
ВТ 47 армії від 04.04.1945 р. засудж. на 15 р. ВТТ. 
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За ухвалою Верховного суду СРСР від 18.06.1955 р. 
термін покарання змінено до 10 р. Реабіл. 
06.05.1964 р.

ФІШМАН РОЗАЛІЯ ІЗРАЇЛІВНА, 1925 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Він ниця, єв-
рейка, із ремісників, освіта неповна середня, на 
час арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
04.07.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
28.01.1946 р. виправдана.

ФІШМАН ФЕРДИНАНД СИМОНОВИЧ, 
1916 р.н., м. Форстгайм, Німеччина, прож. м. Ко-
ломия Іва но-Фран ків сь кої обл., єврей, із міщан, 
освіта середня, на час арешту без певних занять, 
неодруж. Арешт. 09.11.1940 р. на ст. Жмеринка. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
ДТВ НКВС Він ниць кої залізниці від 13.01.1941 р. 
справа припинена.

ФІЩЕНКО ІВАН МОКІЙОВИЧ, 1908 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня, агроном цук рокомбінату, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.06.1948 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 21.09.1948 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
28.02.1969 р.

ФІЩЕНКО МИКОЛА АНАНІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Онитківці Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 25.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 17 
КК УСРР. За постановою Він ниць кої міжрайпро-
куратури від 20.02.1931 р. справа припинена.

ФІЩЕНКО ХОМА СТЕПАНОВИЧ, 1886 р.н., 
кол. с. Тишківка Хмельницької обл., прож. м. Ком-
со мольськ-на-Амурі, ДСК, РФ, росіянин, столяр. 
Арешт. 27.03.1938 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За постановою Трійки УНКВС ДСК, РФ, 
від 07.04.1938 р. розстріляний 05.05.1938 р. Реа-
біл. 31.05.1989 р.

ФІЩУК АНТОН ГРИГОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Устя Бершадського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 28.09.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
28.02.1934 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
22.09.1965 р. Вдруге за арешт. 27.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. роз-
стріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 16.04.1958 р.

ФІЩУК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
смт Тростянець, українець, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 16.06.1919 р. Звинувач. за «участь 

у антирадянському повстанні». За постановою 
комісії з розвантаження арештованих осіб відді-
лу ВУНК від 14.08.1919 р. справа припинена.

ФІЩУК ВОЛОДИМИР НИКИФОРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Стара Прилука Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, вчитель, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 05.09.1944 р. розстріляний 
22.11.1944 р. Реабіл. 20.05.1992 р.

ФІЩУК ІВАН ЛУК’ЯНОВИЧ, 1899 р.н., с. Су-
гаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, кочегар цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 19.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстрі-
ляний 20.05.1938 р. Реабіл. 26.04.1964 р.

ФІЩУК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Козятин, українець, із робітників, освіта почат-
кова, начальник поїзда, одруж. Арешт. 16.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.10.1938 р. 
розстріляний 15.10.1938 р. Реабіл. 07.01.1959 р.

ФІЩУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, коваль колгос-
пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 11.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 01.04.1959 р.

ФІЩУК НИКАНОР ЄРОФІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Соснівка Погребищенського р-ну, прож. с. Лап-
шинка Боровського р-ну Московської обл., РФ, 
українець, із селян, освіта початкова, механік 
радгоспу «Ударник», одруж. Арешт. 16.02.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За вироком 
ВТ військ НКВС БРСР і охорони тилу Західного 
фронту від 24.02.1942 р. розстріляний 05.03.1942 р. 
Реабіл. 19.02.1992 р.

ФІЩУК НИКИФІР ЙОСИПОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Осична Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 22.03.1929 р. Звинувач. за ст. 56-21 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 05.07.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 30.08.1993 р.

ФІЩУК ОЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Рогожани Володимир-Волинського 
р-ну Волинської обл., прож. с. Нова Прилука Ли-
повецького р-ну, українець, із робітників, пись-
менний, рахівник магазину, не одруж. Арешт. 
28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 



Сторінки людських трагедій

337

вироком Він ниць кого обл су ду від 04.05.1939 р. 
засудж. на 2,5 р. ВТТ. За ухвалою Верховного 
суду УРСР від 11.07.1940 р. вирок скасовано, 
справа направлена на повторний розгляд. За 
ухвалою Він ниць кого обл су ду від 28.08.1940 р. 
виправданий.

ФІЯЛО ПАВЛО ФРАНЦОВИЧ, 1889 р.н., с. Ко-
тюжани Мурованокуриловецького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 02.08.1989 р.

ФІЯЛО СТАХ ФРАНЦОВИЧ, 1890 р.н., с. Ко-
тюжани Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. 
Реабіл. 31.03.1965 р.

ФЛАКСМАН СРУЛЬ ФАЙФЕЛЬОВИЧ, 
1905 р.н., м. Він ниця, єврей, із службовців, мало-
письменний, завідувач господарства, одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
21.04.1938 р. Реабіл. 16.08.1956 р.

ФЛАКСМАН ФЕЙГА ФАЙФЕЛІВНА, 1903 р.н., 
м. Він ниця, єврейка, із ремісників, освіта серед-
ня, учениця медичних курсів, не одруж. Арешт. 
07.03.1925 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За ви-
роком Подільського губсуду від 11.07.1925 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 18.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
11.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.08.1956 р.

ФЛЕЄР СЕРГІЙ ТОМАЗОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Сельман Саратовської обл., РФ, прож. м. Жме-
ринка, німець, із селян, малописьменний, стрілоч-
ник ст. Жмеринка. Арешт. 29.03.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-3 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 25.11.1944 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ з подаль-
шим засланням на поселення. Реабіл. 16.12.1994 р.

ФЛЕК КАЛЕНИК ФОКОВИЧ, 1902 р.н., с. Ме-
танівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
29.12.1938 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 24.12.1992  р.

ФЛЕРКЕВИЧ МИХАЙЛО КАРЛОВИЧ, 
1890 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. м. Він ниця, 

росіянин, освіта початкова, механік облвідділу 
зв’язку, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого облвідділу ДПУ від 16.05.1933 р. спра-
ва припинена. Вдруге за арешт. 03.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
08.12.1937 р. Реабіл. 24.03.1962 р.

ФЛЕСЯК ДЕМ’ЯН ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Голгоча Підгаєцького р-ну Тернопільської обл., 
прож. с. Мар’янівка Гайсинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 04.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. 
Реабіл. 27.03.1989 р.

ФЛІМАН МОЙСЕЙ АБОВИЧ, 1905 р.н., с. Ста-
ніславчик Жмеринського р-ну, прож. м. Жмерин-
ка, єврей, із торговців, освіта середня, не одруж. 
Арешт. 10.07.1924 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
Подальша доля невідома. Реабіл. 14.01.1999 р.

ФЛІМАН СРУЛЬ АБОВИЧ, 1902 р.н., с. Ста-
ніславчик Жмеринського р-ну, єврей, із торгов-
ців, освіта середня, учень соціально-економічних 
курсів, не одруж. Арешт. 10.07.1924 р. Звинувач. 
за ст. 61 КК УСРР. Подальша доля невідома. Реа-
біл. 14.01.1999 р.

ФЛОРА ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, 1920 р.н., с. Віль-
шанка Крижопільського р-ну, прож. с. Пеньківка 
Шаргородського р-ну, українець, із селян, освіта 
неповна середня, робітник Жмеринської елек-
тростанції, одруж., 1 дитина. Арешт. 30.01.1948 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком 
ВТ Він ниць кої залізниці від 06.03.1948 р. засудж. 
на 25 р. ВТТ. Реабіл. 26.07.1967 р.

ФЛОРА МИКИТА ІЛАРІОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ СРСР від 
26.08.1931 р. справа припинена.

ФЛОРА МИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 19.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Крижопільського РВ 
ДПУ від 09.05.1931 р. справа припинена.

ФЛОРЕЦЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Він ниця, поляк, із ремісників, освіта неповна 
середня, токар по металу «Облтранстресту», 
одруж., 5 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за 
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ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
02.03.1938 р. Реабіл. 04.05.1989 р.

ФЛОРЕЦЬКИЙ МАРТИН ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1899 р.н., м. Він ниця, поляк, із ремісників, мало-
письменний, токар авторемонтного заводу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 12.07.1961 р.

ФЛУД МИКИТА ГРИГОРОВИЧ, 1919 р.н., 
с. Лужок Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, студент ме-
дичного інституту, не одруж. Арешт. 30.04.1944 р. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
08.12.1944 р. засудж. на 17 р. каторжних робіт. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО від 21.09.1954 р. термін по-
карання змінений на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.09.1992 р.

ФОГЕЛЬ ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ, 
1892 р.н., с. Миколаївка Козятинського р-ну, чех, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6 «а», 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 
08.10.1938 р. Реабіл. 08.12.1959 р.

ФОГЕЛЬ ФЕДІР ЯКОВИЧ, 1899 р.н., с. Саб-
луківка Бериславського р-ну Херсонської обл., 
прож. с. Сербинівці Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта незакінчена вища, директор 
МТС, одруж., 4 дітей. Арешт. 05.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За вироком Вер-
ховного суду СРСР від 05.10.1938 р. розстріляний 
05.10.1938 р. Реабіл. 02.10.1958 р.

ФОДАЙТИС МАРТА АНДРІЇВНА, 1898 р.н., 
кол. м. Пуатуск Варшавської губ., Польща, прож. 
м. Вiнниця, полька, iз службовцiв, освіта серед-
ня, старший статистик обласної контори «Загот-
скот», одруж., 1 дитина. Арешт. 16.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 20.05.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 12.12.1956 р.

ФОКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 1916 р.н., 
станиця Кам’янська Ростовської обл., РФ, прож. 
м. Жмеринка, росіянин, із робітників, освіта се-
редня, на час арешту без певних занять, одруж. 
Арешт. 06.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За вироком ВТ Київського ВО від 23.11.1944 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.06.1960 р.

ФОЛЬКМАН РУДОЛЬФ-ЛЕОПОЛЬД АДА-
МОВИЧ, 1882 р.н., м. Каунас, Литва, прож. ст. Бро-
децьке Козятинського р-ну, німець, із робітників, 

освіта початкова, колійний майстер залізниці 
цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.04.1938 р. роз-
стріляний 04.05.1938 р. Реабіл. 23.01.1965 р.

ФОЛЮШНЯК ОВКСЕНТІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1895 р.н., с. Сугаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, їздовий кол-
госпу, одруж. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.12.1937 р. розстрі-
ляний 13.12.1937 р. Реабіл. 20.06.1962 р.

ФОМИЧ ІВАН МИТРОФАНОВИЧ, 1903 р.н., 
кол. с. Супче Пінського пов., Білорусь, прож. 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, тесля колгоспу, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
21.05.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ФОМІН МАКСИМ ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
Польща, прож. с. Герасимівка Калинівського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, бригадир 
колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 16.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Він ниць кої облпрокуратури від 27.04.1939 р. спра-
ва припинена.

ФОМІН МАТВІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Борисове Крюківського р-ну Владимирської 
обл., РФ, прож. м. Жмеринка, росіянин, із селян, 
освіта початкова, маляр вагоноремонтного заво-
ду. Арешт. 29.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ЗТВ НКВС ст. Жмеринка 
від 02.07.1938 р. справа припинена.

ФОМІЧОВ-ФОМОВ САВАТІЙ САВАТІЙО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Глотиха Коношського р-ну 
Архангельської обл., РФ, прож. с. Журавлівка Туль-
чинського р-ну, росіянин, із селян, освіта почат-
кова, робітник цегельного за во ду, одруж. Арешт. 
08.06.1934 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою ДТВ НКВС Пів ден но-За хід ної заліз-
ниці від 23.07.1934 р. справа припинена.

ФОНДАЛЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 
1902 р.н., смт Почаїв Кременецького р-ну Терно-
пільської обл., прож. м. Козятин, українець, із 
робітників, освіта початкова, завідувач буфету 
ст. Козятин, одруж., 3 дітей. Арешт. 13.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 18.10.1937 р. роз-
стріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 10.10.1989 р.
ФОРЕНЮК САМІЙЛО ПИЛИПОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
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із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 01.01.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6, 80 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
21.03.1932 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 04.12.1989 р.
ФОРИНА ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ, 
1905 р.н., м. Хмільник, українець, із робітників, 
малописьменний, слюсар відділу комунального 
господарства, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1945 р. 
засудж. на 20 р. ВТТ. Реабіл. 03.04.1953 р.
ФОРИСЬ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 07.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського РВ ДПУ 
від 25.05.1933 р. справа припинена.
ФОРИСЬ СИДІР СЕМЕНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 6 дітей. 
Арешт. 05.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 12.05.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 04.12.1989 р.
ФОРІОН ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Бенева Теребовлянського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Джурин Шаргородського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
29.12.1989 р.
ФОРКУН МЕФОДІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Хоньківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 11.04.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ, 
(умовно). Реабіл. 27.11.1989 р. Вдруге 03.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.06.1989 р.
ФОРМАН КАЗИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 
1885 р.н., м. Тульчин, прож. м. Жмеринка, поляк, 
із ремісників, письменний, робітник вагоноре-
монтного заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ДТВ ДПУ ст. Жмеринка від 29.04.1933 р. справа 
припинена. Вдруге за арешт. 16.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 28.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.02.1959 р.
ФОРМАНЮК ГРИГОРІЙ КАЛІСТРАТОВИЧ, 
1894 р.н., с. Юрківка Тульчинського р-ну, украї-

нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 26.02.1934 р. Звинувач. за 
ст. 54-7 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл -
су ду від 04.12.1934 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 
08.08.1994 р.

ФОРМАНЮК РОХ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Заячівка, прож. с. Михайлівка Шаргородсько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, тесля 
ст. Михайлівка, одруж., 5 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 14.01.1960 р.

ФОРМАНЮК ЯКІВ РОДІОНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Голинчинці Шаргородського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.09.1942 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 13 запасної 
СБ Південно-Уральського ВО, РФ, від 19.09.1942 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.04.1995 р.

ФОРОСТЯН ГРИГОРІЙ УЛЯНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Леухи Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 21.05.1938 р. 
Реабіл. 21.02.1962 р.

ФОРОСТЯН КОСТЯНТИН ЯКОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Гальжбіївка Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 08.02.1921 р. Звинувач. за «участь 
у збройному повстанні». За постановою Подільсь-
кої губНК від 04.04.1921 р. справа припинена.

ФОРОСТЯНИЙ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1896 р.н., с. Леухи Іллінецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, обліковець колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 17.04.1938 р. Теплицьким 
РВ НКВС. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
22.04.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 
06.07.1960 р.

ФОРОСТЯНИЙ МИКОЛА РОМАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Росоша Теплицького р-ну, прож. м. Кра-
маторськ Донецької обл. українець, із селян, осві-
та початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж, 2 дітей. Арешт. 09.02.1938 р. Теплицьким 
РВ НКВС. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
17.10.1989 р.

ФОРОСТЯНИЙ ТИХОН ПРОКОПОВИЧ, 
1891 р.н., с. Любомирка Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, на час арешту без 
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певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 02.01.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.12.1989 р.

ФОРТУНА МИХАЙЛО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1907 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, прож. 
кол. с. Кортюясани-Марі, Бессарабія, українець, 
освіта початкова, чоботар, не одруж. Арешт. 
05.06.1930 р. ОВ Могилів-Подільського прикза-
гону ДПУ. Звинувач. за ст. 54-6, 80 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 18.04.1931 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 26.01.1990 р.

ФОРТУНІВСЬКИЙ МИКИТА СЕМЕНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Студена Піщанського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 19.11.1937 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 25.10.1989 р.

ФОСТ МИКОЛА МАКАРОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Острог Рівненської обл., прож. с. Росоша Ли-
повецького р-ну, українець, із селян, освіта вища, 
технічний керівник паперової фабрики, одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 03.11.1938 р. розстріляний 
04.11.1938 р. Реабіл. 26.08.1958 р.

ФОТЧЕНКО ФЕДІР ІЛЛІЧ, 1881 р.н., с. Коз-
лівка, прож. с. Городище Піщанського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, тесля колгоспу, 
одруж. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 11.08.1989 р.

ФОТЮК ЯКІВ ЯКОВИЧ, 1881 р.н., с. Слобода-
Бу шанська Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 23.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Мо ги лів-По-
діль сь кої дільниці від 05.05.1932 р. справа при-
пинена.

ФРАДКІН ІСАК НАУМОВИЧ, 1896 р.н., м. Ка-
мінь Вітебської обл., Білорусь, прож. м. Він ниця, 
єврей, із службовців, малописьменний, заступ-
ник голови планового відділу облвиконкому, 
одруж. Арешт. 23.08.1936 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
15.01.1937 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 05.09.1957 р.

ФРАНКЕ АЛЬФРЕД ЛЮДВІКОВИЧ, 1880 р.н., 
Лодзинський пов., Польща, прож. м. Він ниця, ні-
мець, із службовців, освіта незакінчена вища, за-
ступник головного інженера цук ротресту, одруж., 

1 дитина. Арешт. 11.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 7, 9, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 30.07.1958 р.

ФРАНКЕВИЧ МИКИТА ТРОХИМОВИЧ, 
1898 р.н., с. Кам’яногірка Іллінецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, сторож колгос-
пу, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.01.1953 р. Звину-
вач. за ст. 16, 54-8 КК УРСР. За ухвалою ВТ 
військ МВС Він ниць кої обл. від 07.09.1953 р. на-
правлений на примусове лікування до психіат-
ричної лікарні. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 
15.10.1954 р. примусове лікування відмінено. 
Реабіл. 02.10.1996 р.

ФРАНКО АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Глухівці Козятинського р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, завідувач відділу 
каолінового комбінату, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 24.02.1939 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1939 р.

ФРАНКО ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Поруденко Яворівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Стодульці Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, голова сільської ради, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. роз-
стріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 04.08.1959 р.

ФРАНКО ДМИТРО ПАВЛОВИЧ, 1890 р.н., 
смт Глухівці Козятинського р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, завідувач відділу 
збуту та постачання каолінового заводу, одруж. 
Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. 
Реабіл. 14.05.1958 р.

ФРАНКО ІВАН ІЛЬКОВИЧ, 1896 р.н., с. Мо-
розівка Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, швець колгоспу, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстрі-
ляний 25.04.1938 р. Реабіл. 12.04.1961 р.

ФРАНКО ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1899 р.н., смт Глу-
хівці Козятинського р-ну, українець, із робітни-
ків, освіта початкова, завідувач розрахункового 
відділу каолінового заводу, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 14.05.1958 р.
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ФРАНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1893 р.н., с. Сорокотяжинці Немирівського р-ну, 
прож. м. Він ниця, українець, освіта середня, 
старший консультант державного банку, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.
ФРАНКО СТЕПАН САВОВИЧ, 1880 р.н., с. Ба-
лабанівка Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 27.06.1931 р. справа припинена.
ФРАНКО ТИМОФІЙ ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Балабанівка Оратівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 04.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 27.06.1931 р. справа припинена.
ФРАНКОВ АДАМ СТАНІСЛАВОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, колгосп-
ник. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 09.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. 
Реабіл. 13.04.1989 р.
ФРАНКОВ ДЕМ’ЯН ІВАНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Шура Копіївська Тульчинського р-ну, прож. 
кол. с. Н. Тарлагани Тегульдетського р-ну Том-
ської обл., РФ, десятник районного шляхового 
відділу. Арешт. 1938 р. Розстріляний. Реабіл. 
ФРАНКОВ ЙОСИП СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1890 р.н., с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, із 
селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 18.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. 
Реабіл. 11.09.1989 р.
ФРАНКОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Лопатинці Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, голова сільської ради. 
Арешт. 29.07.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 8 
КК УРСР. За постановою прокурора відділу з на-
гляду за органами міліції від 21.10.1945 р. справа 
припинена.
ФРАНКОВ ОПАНАС ЄВСТАФОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Курилівці Жмеринського р-ну, росіянин, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
25.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 31.03.1933 р. заслан. 
на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 17.01.1990 р.
ФРАНКОВ ПИЛИП ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Шура Копіївська Тульчинського р-ну, прож. 

с. Тегульдет Томської обл., РФ, керуючий ра-
йонним лісовим господарством. Арешт. 1937 р. 
Розстріляний. Реабіл. 
ФРАНКОВСЬКИЙ ІВАН ПИЛИПОВИЧ, 
1887 р.н., прож. м. Він ниця, службовець Він ниць-
кого окрсуду. Арешт. у квітні 1919 р. За постано-
вою Він ниць кої губ. НК від 16.04.1919 р. справа 
припинена.
ФРАНТІВСЬКИЙ МИРОН МИХАЙЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Гранів Гайсинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. 
Реабіл. 05.07.1989 р.
ФРАНЦІШКО СТЕПАН САМСОНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Садківці Шаргородського р-ну, укра-
їнець, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 09.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.11.1937 р. розстріляний 29.11.1937 р. 
Реабіл. 22.11.1989 р.
ФРАНЧУК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вагар колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою Він ниць кої 
міжрайпрокуратури від 01.02.1932 р. справа при-
пинена.
ФРАНЧУК АНТОН ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Копіївка Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.12.1930 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ (умовно). Реабіл. 28.02.1990 р.
ФРАНЧУК АНТОН МАРТИНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 19.07.1989 р.
ФРАНЧУК АРТЕМ ПЕТРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Голубече Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 03.12.1937 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.12.1962 р.
ФРАНЧУК ВАСИЛЬ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, 
1881 р.н., с. Никифорівці, прож. с. Лука Немирів-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, вчитель, одруж., 6 дітей. Арешт. 
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14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою Він ниць кого відділу ДПУ від 05.05.1933 р. 
справа припинена.

ФРАНЧУК ВІКЕНТІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. 
розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 24.09.1960 р.

ФРАНЧУК ВІКТОР ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 
14.10.1961 р.

ФРАНЧУК ДЕМ’ЯН ГРИГОРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Кусиківці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.10.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 07.04.1989 р.

ФРАНЧУК ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ, 1877 р.н., 
м. Полонне, прож. м. Шепетівка Хмельницької обл., 
українець, із селян, освіта середня, технік-бу ді-
вель ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.09.1933 р. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 26.02.1934 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. За постановою ОН НКВС СРСР 
заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 30.09.1958 р.

ФРАНЧУК ІВАН ПОЛІКАРПОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Сороки, Молдова, прож. м. Тульчин, украї-
нець, головний бухгалтер відділення державного 
банку, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УСРР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 02.11.1937 р. роз-
стріляний 20.11.1937 р. Реабіл. 27.11.1989 р.

ФРАНЧУК МАКСИМ ХОМОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Рахни-Польові Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 10.03.1942 р. Звинувач. за ст. 17, 
54-8 КК УРСР. За вироком ВТ 6 армії від 15.03.1942 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 27.04.1956 р.

ФРАНЧУК МИХАЙЛО ХАРИТОНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Тирлівка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.05.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. Подальша доля невідома. За постано-
вою УМДБ Він ниць кої обл. від 11.12.1951 р. спра-
ва припинена.

ФРАНЧУК НИКАНДР КЛИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Велика Ришнівка Шепетівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Козятин, українець, із се-
лян, освіта початкова, машиніст депо ст. Козя-
тин, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.07.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. розстрі-
ляний 05.12.1937 р. Реабіл. 13.11.1957 р.

ФРАНЧУК НИКОН МАКСИМОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Тирлівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 27.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 17.05.1932 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 30.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 11.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
13.10.1989 р.

ФРАНЧУК СЕМЕН МАРТИНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Соколівка Хмільницького р-ну, прож. кол. 
с. Бугринівка, теп. у складі м. Хмільник, поляк, 
із селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 03.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 02.03.1989 р.

ФРАНЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. с. Сокілець Барського р-ну, прож. м. Козя-
тин, українець, із селян, малописьменний, ван-
тажник ст. Козятин. Арешт. 31.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1989 р.

ФРАНЧУК ТРОХИМ ПАВЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Лісниче Бершадського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
у травні 1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 09.02.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 02.09.1959 р.

ФРАНЧУК ФИЛИМОН ПАВЛОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Кам’яногірка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 03.04.1942 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Ста-
лінградського ВО, РФ, від 09.05.1942 р. засудж. на 
7 р. ВТТ. Реабіл. 09.04.1992 р.

ФРАНЧУК ЮЗЕФ ПИЛИПОВИЧ, 1907 р.н., 
м. Київ, прож. с. Білий Рукав Хмільницького р-ну, 
українець, із міщан, освіта початкова, на час ареш-
ту без певних занять, одруж. Арешт. 15.07.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10, 16-80 КК УСРР. За поста-
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новою Трійки ДПУ УСРР від 18.11.1930 р. заслан. 
на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 30.11.1989 р.

ФРАНЧУК ЯКИМ АНТОНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Зеленянка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ФРАНЧУК ЯКІВ ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., с. Гри-
жинці Тиврівського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, зчіплювач вагонів, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 28.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.03.1990 р.

ФРАНЮК АНТОН ЗАХАРОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, учитель, одруж. Арешт. 
08.04.1930 р. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 17.04.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 26.09.1995 р.

ФРАНЮК НИКИФІР ЗАХАРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Побірка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, секретар сільської ради, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 28.05.1938 р. 
Реабіл. 30.10.1957 р.

ФРЕЙДЕЛІС АБРАМ ЗЕЙЛИКОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Джурин Шаргородського р-ну, єврей, із реміс-
ників, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, не одруж. Арешт. 02.08.1927 р. Звину-
вач. за ст. 10-61 КК УСРР. За постановою 
Мо ги лів-По діль сь кого окрвідділу ДПУ від 
30.08.1927 р. справа припинена.

ФРЕЙЛІХ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 1869 р.н., 
кол. с. Долиняни, Молдавської АРСР, прож. 
м. Гайсин, німець, із робітників, малописьменний, 
пенсіонер, одруж., 3 дітей. Арешт. 01.04.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 16.12.1944 р. заслан. на 
5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 24.11.1992 р.

ФРЕЙМАН МИКОЛА ФРІЦОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Рига, Латвія, прож. м. Житомир, латиш, із ро-
бітників, освіта початкова, начальник відділення 
шляхово-транспортної експлуатаційної контори, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 15.12.1937 р. ЗТВ НКВС 
ст. Козятин. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 20.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.06.1959 р.

ФРЕЙТАГ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1902 р.н., м. Деражня Хмельницької обл., прож. 
м. Жмеринка, німець, із службовців, освіта почат-
кова, вагар ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. Арешт. 
29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 19.04.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.12.1958 р.

ФРЕЙТАГ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1884 р.н., ст. Ківерці Волинської обл., прож. 
м. Жмеринка, німець, із службовців, освіта по-
чаткова, вагар ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
19.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.02.1957 р.

ФРЕЙТАГ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, 
1909 р.н., м. Волочиськ Хмельницької обл., прож. 
м. Жмеринка, німець, із службовців, освіта се-
редня, машиніст паровозного депо ст. Жмеринка, 
одруж. Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
19.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.07.1958 р.

ФРЕЙТОГ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1899 р.н., ст. Шпола Черкаської обл., прож. кол. 
ст. Щербакове Він ниць кої обл., німець, із робітни-
ків, освіта середня, маляр ст. Гайворон, одруж., 
2 дітей. Арешт. 13.04.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
23.05.1941 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 12.03.1992 р.

ФРЕНКЕЛЬ ЙОСИП БОРУХОВИЧ, 1901 р.н., 
смт Путила Чернівецької обл., прож. м. Бершадь, 
єврей, із службовців, освіта вища, на час арешту 
без певних занять, одруж. Арешт. 22.04.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою Тульчинського РВ НКДБ від 08.06.1944 р. 
направлений на експертизу до Він ниць кої психі-
атричної лікарні. Подальша доля невідома. Реа-
біл. 22.08.1996 р.

ФРЕНКЕЛЬ ХАЇМ-ІЦЬКО ЛЕЙБОВИЧ, 
1904 р.н., с. Попівці Барського р-ну, єврей, із ре-
місників, малописьменний, тютюнник, не одруж. 
Арешт. 12.07.1924 р. Звинувач. за ст. 10, 83, 84, 103 
ч. 1 КК УСРР. За постановою Подільського губ-
відділу ДПУ від 31.01.1925 р. справа припинена.

ФРЕХ ПЕТРО ФЛОРІАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Стара Ободівка Тростянецького р-ну, німець, 
слюсар колгоспу. Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. 
за «участь у контрреволюційній діяльності». За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.03.1989 р.

ФРИГА ХАРИТОН МИКОЛАЙОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Матейків Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних занять 
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(хворів), вдівець, 1 дитина. Арешт. 12.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 21.05.1938 р. Реабіл. 19.07.1956 р.

ФРИЗЮК ПЕТРО ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
м. Холм, Польща, прож. с. Журава Липовецького 
р-ну, українець, із робітників, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. 
розстріляний 14.01.1938 р. Реабіл. 01.08.1962 р.

ФРІБЕР ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., с. Ми-
колаївка Козятинського р-ну, чех, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
16.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6 «а», 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. 
Реабіл. 08.12.1959 р.

ФРІДМАН ЕСФІР БОРИСІВНА, 1907 р.н., 
м. Калинівка, єврейка, із торговців, освіта почат-
кова, робітниця заводських полів, не одруж. 
Арешт. 13.07.1924 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
За постановою Подільського губвідділу ДПУ від 
31.01.1925 р. справа припинена.

ФРІДМАН ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Одеса, прож. м. Він ниця, єврей, із службовців, 
освіта неповна середня, референт обласної кон-
тори «Кінофототрест», одруж., 1 дитина. Арешт. 
14.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 19.09.1938 р. розстріляний 20.09.1938 р. Реа-
біл. 09.08.1957 р.

ФРІДМАН-ДІХТЯРЬОВА ДОРА МИХАЙЛІВ-
НА, 1905 р.н., м. Слуцьк, Білорусь, прож. м. Він-
ниця, єврейка, із службовців, освіта середня, ін-
спектор обласного управління культури, одруж., 
1 дитина. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
26.03.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 16.08.1957 р.

ФРІДНИЙ-БІДНИЙ АБРУМ СРУЛЬОВИЧ, 
1898 р.н., м. Калинівка, єврей, із ремісників, осві-
та початкова, робітник цук ро за во ду, не одруж. 
Арешт. 11.07.1924 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
За постановою Подільського губвідділу ДПУ від 
31.01.1925 р. справа припинена.

ФРІМЕРМАН МИХАЙЛО ІСАКОВИЧ, 
1903 р.н., м. Він ниця, єврей, із службовців, освіта 
середня, кресляр-друкар 11 дільниці Пів ден но-
За хід ної залізниці, не одруж. Арешт. 10.07.1924 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За вироком Поділь-
ського губсуду від 17.01.1925 р. справа припи нена.

ФРОЄК ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ, 1894 р.н., кол. с. Ти-
нашів Рогатинського пов., Польща, прож. с. Ко-
марівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 04.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
17.12.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. Реабіл. 
17.08.1989 р.

ФРОЛОВ ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Дудачка Волховецького р-ну Ленінградської 
обл., РФ, прож. м. Ладижин Тростянецького р-ну, 
росіянин, із селян, освіта початкова, слюсар ав-
токолони, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.10.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ДТВ НКВС ст. Козятин від 21.12.1938 р. справа 
припинена.

ФРОЛОВ-ФІЛІПОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
1898 р.н., м. Бендери, Молдова, прож. м. Туль-
чин, росіянин, із службовців, освіта початкова, 
на час арешту без певних занять, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 06.06.1923 р. Звинувач. за ст. 58 КК 
УСРР. За вироком Харківського губсуду від 
07.02.1924 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
20.10.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 54-7 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 04.11.1932 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 27.07.1966 р. 
Достроково звільнений із концтабору у 1934 р. 
Проживав ст. Рахни Шаргородського р-ну. Пра-
цював експедитором робітничого кооперативу 
Деребчинського цук рокомбінату. Втретє за арешт. 
04.08.1937 р. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 26.10.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. 
Реабіл. 28.09.1993 р.

ФРОЛОВА-БУРБАН КСЕНІЯ ЙОСИПІВНА, 
1897 р.н., с. Кропивна Золочівського р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Вінниківці Літинського р-ну, 
українка, із селян, освіта середня, вчителька. 
Арешт. 11.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
23.11.1937 р. розстріляна 08.12.1937 р. Реабіл. 
16.08.1989 р.

ФРОНТОВСЬКИЙ (ФРАНТІВСЬКИЙ) НА-
ЗАР НИКИФОРОВИЧ, 1894 р.н., с. Адамівка, 
прож. с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, 
із селян, письменний, бухгалтер колгоспу, одруж., 
5 дітей. Арешт. 11.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
04.05.1938 р. Реабіл. 15.02.1961 р.

ФРОСИНЮК ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Сугаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
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українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 10.03.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 20.05.1930 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 22.01.1990 р.

ФРОСІНСЬКИЙ ЛЕОПОЛЬД ВОЙЦЕХО-
ВИЧ, 1882 р.н., кол. с. Біле Брест-Литовського 
пов. Гродненської губ., прож. м. Гнівань Тиврів-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
столяр гранітного кар’єру, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 13.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
22.02.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. За поста-
новою ОН ДПУ УСРР від 16.04.1933 р. на 3 р. за-
слан. на Північ РФ. Реабіл. 13.03.1990 р.

ФРУНЦ АЛОЇЗІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1879 р.н., 
м. Ковель Волинської обл., прож. м. Погребище, 
чех, із робітників, освіта початкова, завідувач 
жомосушарки цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 28.10.1937 р. розстріляний 05.11.1937 р. Реа-
біл. 26.08.1957 р.

ФРУЩАК ГРИГОРІЙ РОМАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Комарівці Барського р-ну, українець, із селян, 
письменний, ветеринарний фельдшер радгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 19.12.1989 р.

ФТЕМОВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Малинівці Ка м’я нець-По діль сь кого р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Джугастра Крижопіль-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня, 
священик, одруж., 2 дітей. Арешт. 03.03.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-8, 56-16 КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 13.06.1930 р. ув’язн. на 
10 р. концтаборів. Реабіл. 22.12.1989 р.

ФУКС АРОН АБРАМОВИЧ, 1912 р.н., м. Тур-
бін, Німеччина, прож. м. Він ниця, єврей, освіта 
початкова, тесля меблевої фабрики, не одруж. 
Арешт. 23.06.1941 р. Етапований в РФ. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою УНКДБ 
Челябінської обл., РФ, від 09.06.1943 р. справа 
припинена.

ФУКС ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1893 р.н., м. Же-
радово, Польща, прож. м. Гайсин, поляк, із селян, 
малописьменний, тесля, одруж., 2 дітей. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. Помер 26.05.1939 р. під 
час розгляду справи у Він ниць кому облсуді. Реа-
біл. 19.08.1993 р.

ФУКС ІЗРАЇЛЬ ЛЕЙБОВИЧ, 1911 р.н., с. Івча 
Літинського р-ну, прож. м. Він ниця, єврей, із се-
лян, освіта вища, завідувач складу «Облвет-
постачання», не одруж. Арешт. 26.01.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 03.04.1937 р. засудж. на 
4 р. ВТТ. Реабіл. 09.10.1959 р.

ФУКС ЛЕЙВІ ЛЕЙБОВИЧ, 1909 р.н., с. Вер-
хівка Тростянецького р-ну, прож. с. Жабокрич 
Крижопільського р-ну, єврей, із робітників, ма-
лописьменний, ремісник з обробки вовни, одруж. 
Арешт. 21.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 19.06.1930 р. справа припинена.

ФУКС НАФТУЛА ІХЕЛЬОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Ямпіль, прож. м. Він ниця, єврей, із ремісників, 
освіта початкова, оперуповноважений УНКВС 
Він ниць кої обл., одруж., 1 дитина. Арешт. 
09.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 05.02.1939 р. 
справа припинена.

ФУКС ЯКІВ СОЛОМОНОВИЧ, 1909 р.н., с. Бу-
катинка, за іншим документом с. Яруга Мо ги лів-
По діль сь кого р-ну, прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, єврей, із службовців, освіта неповна серед-
ня, старший бухгалтер міжрайонної філії конто-
ри «Книгокультторг», одруж., 2 дітей. Арешт. 
15.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК 
УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.12.1938 р. справа припинена, звільнений. 

ФУКСМАН ВОЛЬКО МОШКОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Дзигівка Ямпільського р-ну, єврей, із службов-
ців, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою УНКВС 
Він ниць кої обл. від 08.05.1938 р. справа припи-
нена.

ФУКСМАН ЙОЛА ВОЛЬКОВИЧ, 1901 р.н., 
м. Ямпіль, прож. с. Джурин Шаргородського р-ну, 
єврей, із ремісників, малописьменний, закупі-
вельник фруктів управління торгівлі «Ленторг», 
одруж., 3 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстрі-
ляний 11.04.1938 р. Реабіл. 01.11.1961 р.

ФУНТІКОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Творищи Мосальського р-ну Калузь-
кої обл., РФ, прож. с. Дзюньків Погребищенсько-
го р-ну, росіянин, із робітників, освіта початкова, 
заступник директора МТС по політичній части-
ні, вдівець, 5 дітей. Арешт. 20.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць-
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кого обл су ду від 21.08.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.07.1994 р.

ФУНЧАК МАКСИМ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Погоріле Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, військовополонений Німеччини. Прибув 
на спец поселення у Молотовську обл. від 
18.03.1946 р. Звільнений 17.03.1952 р.

ФУРЕР АБРАМ ВОЛЬФОВИЧ, 1870 р.н., 
смт Ружин Житомирської обл., прож. м. Козя-
тин, єврей, із ремісників, малописьменний, ре-
місник, одруж. Арешт. 09.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 17.10.1939 р. заслан. на 3 р. до Ка-
захстану. Реабіл. 10.11.1995 р.

ФУРЕР БЕТЯ АБРАМІВНА, 1925 р.н., м. Ям-
піль, прож. смт Крижопіль, єврейка, із орендарів, 
освіта середня, бухгалтер-касир контори «Загот-
зерно», не одруж. Арешт. 24.07.1946 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ 
МВС Він ниць кої обл. від 11.12.1946 р. справа 
припинена.

ФУРЕР ІОХАНАН МОЙШОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Біробіджан ДСК, 
РФ, єврей, товарознавець-інструктор. Арешт. 
14.01.1935 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 07.04.1935 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 21.08.1989 р.

ФУРКАЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 
1882 р.н., с. Лука-Мовчанська Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 12.09.1989 р.

ФУРМАЛОВ ПАВЛО ЄВЛАМПІЙОВИЧ, 
1889 р.н., с. Зубки Вітебської обл., Білорусь, прож. 
м. Він ниця, білорус, із селян, освіта середня спе-
ціальна, працівник облспоживспілки, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 03.05.1933 р. справа припинена.

ФУРМАН АВРАМ АНДРІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Якубівка, прож. с. Бабин Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, обліковець цук-
рорадгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 25.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 16.05.1933 р. 
справа припинена.

ФУРМАН АМВРОСІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Бохоники Він ниць кого р-ну, українець, 

із селян, освіта початкова, машиніст молотарки 
колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 30.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 13.08.1958 р.
ФУРМАН АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Мишарівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
21.05.1938 р. Реабіл. 09.06.1965 р.
ФУРМАН ВОЙЦЕХ ЙОСИПОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, хлібороб, одруж., 6 дітей. Арешт. 
26.06.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 26.01.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 19.12.1989 р.
ФУРМАН ГАВРИЛО ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Баланівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
10.03.1938 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 
04.05.1938 р. Реабіл. 09.04.1958 р.
ФУРМАН ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Бандишівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, колгоспник. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.06.1989 р.
ФУРМАН ДЕМ’ЯН ФЕОДОСІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Попелюхи Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 4 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 29.05.1938 р. звільнений.
ФУРМАН ІВАН МИТРОФАНОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Посухів Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, помічник лікаря, 
не одруж. Арешт. 27.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
15.11.1989 р.
ФУРМАН ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ (ТО МО-
ВИЧ), 1874 р.н., с. Білий Камінь Чечельницького 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, тесля 
колгоспу, одруж. Арешт. 16.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 23.05.1939 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реа-
біл. 18.10.1994 р.

ФУРМАН ІСАЙЯ АРОНОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, прож. м. Туль-
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чин, єврей, із міщан, освіта початкова, робітник 
державної друкарні. Арешт. 09.06.1925 р. Звину-
вач. за ст. 61 КК УСРР. За вироком Харківського 
окрсуду від 21.09.1925 р. виправданий.

ФУРМАН МИКИТА АНДРІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Шиїнці Деражнянського р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Йосипівці Барського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.12.1989 р.

ФУРМАН МИТРОФАН ІЛАРІОНОВИЧ, 
1896 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 21.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Вдру-
ге заарешт. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 23.03.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 24.11.1989 р.

ФУРМАН МИХАЙЛО ФИЛИМОНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Жолоби, прож. с. Біла Томашпіль-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, завідувач школи, одруж., 6 дітей. 
Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої окрпрокурату-
ри від 24.07.1931 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 07.12.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 11.03.1934 р. справа припинена.

ФУРМАН ОНИСІЙ АНТОНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Соколівка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 25.07.1931 р. Звинувач. за ст. 16, 54-8 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого міжрайсуду від 
30.04.1932 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 16.11.1962 р.

ФУРМАН ПРОКІП ОПАНАСОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Борсуки Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник Кублицької МТС, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.08.1989 р.

ФУРМАН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Бандишівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 11.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.09.1965 р.

ФУРМАН СИМХА ЮРІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із робітників, 
малописьменний, завідувач майстерні, одруж., 
3 дітей. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реа-
біл. 13.04.1990 р.

ФУРМАН ТРОХИМ ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Посухів Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 24.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 08.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Ре-
абіл. 06.12.1989 р.

ФУРМАН ФЕОДОСІЙ ІПАТІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Райгород Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, робітник кар’єру, одруж. 
Арешт. 12.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ЗТВ НКВС ст. Гайворон 
від 19.07.1938 р. справа припинена.

ФУРМАН ФРОЇМ ЛИПОВИЧ, 1905 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із службовців, освіта незакінчена 
вища, студент вищої комуністичної сільськогос-
подарської школи, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.08.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 23.09.1936 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 13.12.1989 р.

ФУРМАН ЮХИМ ФЕДОРОВИЧ, 1900 р.н., 
смт Томашпіль, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.06.1989 р.

ФУРМАН-ЗІЛЬБЕРБРАНДТ АЙЗИК-ГЕРШ 
ІЛЛІЧ-ЯКОВИЧ, 1903 р.н., м. Базар Народиць-
кого р-ну Житомирської обл., прож. м. Київ, єв-
рей, із робітників, освіта середня, службовець. 
Арешт. 28.04.1926 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 16.07.1926 р. 
ув’язн. на 1 р. концтаборів. Після відбуття пока-
рання заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. За постано-
вою ОДПУ від 29.03.1929 р. на 3 р. заборонено 
проживати у Москві, Ленінграді, АР Крим. Реа-
біл. 12.02.1997 р. (Відомості частково подані у Кн. 2 
цього видання, с. 797).

ФУРМАНСЬКИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Метанівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник. 
Арешт. 05.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
27.10.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
20.12.1989 р.
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ФУРМАНЧУК ПИЛИП ТРОХИМОВИЧ, 
1891 р.н., с. Ступник Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
10.06.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.

ФУРМАНЮК АРХИП ЯКОВИЧ, 1899 р.н., 
смт Тиврів, українець, із селян, малописьменний, 
конюх колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. 
розстріляний 14.11.1937 р. Реабіл. 23.12.1959 р.

ФУРМАНЮК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 
1884 р.н., с. Уладівка Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 
30.06.1989 р.

ФУРМАНЮК (ФОРМАНЮК) ОЛЕКСІЙ 
ІЛАРІОНОВИЧ, 1898 р.н., с. Ольгопіль Чечель-
ницького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж. Арешт. 16.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. 
розстріляний 14.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ФУРС ПАВЛО КІНДРАТОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Жмеринка, прож. м. Він ниця, українець, із 
службовців, малописьменний, завідувач магази-
ну відділу міської торгівлі, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. 
від 16.06.1945 р. справа припинена.

ФУРСА СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Чухелі Волочиського р-ну Хмельницької обл., 
прож. Мамлютський р-н Північно-Казахстанська 
обл., Казахстан, поляк, колгоспник. За постано-
вою Трійки УНКВС Північно-Казахстанської 
обл., Казахстан, від 30.09.1938 р. підлягав роз-
стрілу. Реабіл. 21.06.1989 р.

ФУРТА ЗІНОВІЙ МАРКОВИЧ, 1901 р.н., с. Дзен-
зелівка Маньківського р-ну Черкаської обл., прож. 
смт Бродецьке Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, кіномеханік-ра дист цук-
рокомбінату, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.09.1945 р. 
Звинувач. за ст. 51-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.03.1946 р. справа 
припинена.

ФУТИМСЬКИЙ ЙОСИП ФРАНЦЕВИЧ, 
1910 р.н., смт Тиврів, поляк, із робітників, освіта 

початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 19.01.1938 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» 
КК РРФСР. За постановою УНКВС Ленінград-
ської обл., РФ, від 14.11.1939 р. справа припинена.

ФУТОР ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ, 1881 р.н., 
кол. Розглена Богодухівського пов., Польща, 
прож. м. Гайсин, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.03.1990 р.

ФУТОР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, 1912 р.н., 
кол. с. Россульна, Галичина, прож. м. Гайсин, 
українець, із селян, малописьменний, їздовий ра-
йонної спілки, не одруж. Арешт. 10.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 28.04.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. 
За ухвалою Верховного суду УРСР від 05.09.1939 р. 
звільнений.

ФУТОР ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Карпати Мукачівського р-ну Закарпатської 
обл., прож. м. Гайсин, українець, із селян, мало-
письменний, їздовий районної спілки, не одруж. 
Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 15.04.1939 р. справа припинена.

ФУТОРНЯК АНДРОН ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Попелівка Шаргородського р-ну, українець, 
вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 16, 54-1 «б» 
КК УРСР. За вироком ВТ гарнізону м. Вороши-
ловград, теп. Луганськ, від 30.10.1941 р. розстрі-
ляний 05.11.1941 р. Реабіл. 23.10.1991 р.

ФУТУЙМА ФИЛИМОН МИХАЙЛОВИЧ, 
1883 р.н., с. Гарячківка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ФУЧКО ІВАН ІЛЬКОВИЧ, 1894 р.н., с. Чука-
лівка Іва но-Фран ків сь кого р-ну Іва но-Фран ків-
сь кої обл., прож. с. Лисянка Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 18.07.1989 р.

ФУЧОК КУПРІЯН ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Олексіївка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 31.08.1937 р. розстріляний 
08.09.1937 р. Реабіл. 17.08.1989 р.

ФУЯРІВСЬКИЙ КАЗИМИР ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1909 р.н., кол. с. Шостаківка, теп. у складі 

м. Шаргород, поляк, із селян, освіта початкова, 
голова сільської ради, одруж., 2 дітей. Арешт. 
24.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.09.1938 р. розстріляний 22.09.1938 р. Реа-
біл. 30.06.1958 р.

2 3 4

6

9 10

7 8

11 12

1

5

1. Фалинський Павло Іванович. 2. Фаштинський Григорій Харитонович. 3. Федо-
рович Іван Миколайович. 4. Федорук Карпо Григорович. 5. Ферфецький Антон Єв-
генійович (Йоахимович). 6. Филимонович Андрій Миронович. 7. Філіпович Демид 
Устинович. 8. Фім Леонтій Михайлович. 9. Фірсов Зіновій Васильович. 10. Франко 
Андрій Павлович. 11. Фронтовський (Франтівський) Назар Никифорович. 12. Фур-
ман Симха Юрійович. 
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Х
ХАБИК ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ, 
1900 р.н., кол. с. Хенціни Келецької губ., Польща, 
прож. кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Браї-
лів Жмеринського р-ну, поляк, пожежник продо-
вольчого заводу. Арешт. 24.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. розстріляний 
19.11.1937 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ХАБІБУЛЛІН МАКСИМ ШЕМШЕДИНО-
ВИЧ, 1910 р.н., с. Асиновогай Новоузенського р-ну 
Саратовської обл., РФ, прож. кол. с. Стара Ободів-
ка, теп. у складі с. Ободівка Тростянецького р-ну, 
татарин, із селян, освіта вища, агроном, одруж., 
3 дітей. Арешт. 16.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР. За вироком ВТ КВО від 01.02.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.08.1997 р.

ХАБЛО АНДРІЙ ХАРИТОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Велика Русава Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, працівник артілі 
«Червоний маяк». Арешт. 28.01.1933 р. Звинувач. 
за ст. 16-80 КК УСРР. За постановою Він ниць-
кого облвідділу ДПУ від 09.04.1933 р. справа при-
пинена.

ХАБЛЮК ІВАН ІЛЛІЧ, 1897 р.н., кол. с. Аза-
ряни, Польща, прож. с. Уланів Хмільницького 
р-ну, українець, із службовців, малописьменний, 
завідувач магазину, одруж., 2 дітей. Арешт. 
30.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 12.12.1937 р. 
виправданий.

ХАВЛЮК ТИМОФІЙ АНТОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Білки Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 01.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
28.01.1930 р. підлягав розстрілу. Реабіл. 19.07.1995 р.

ХАВРАНОВСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Іванівка Борщівського р-ну Терно-
пільської обл., прож. с. Перемога Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-3 КК УСРР. За постановою Берди-
чівської опергрупи ДПУ від 15.04.1933 р. справа 
припинена.

ХАВРИЧ ПРОКІП СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Ступник Хмільницького р-ну, прож. с. Алтаєво 
Парабельського р-ну Томської обл., РФ, одно-
осіб ник. Арешт. 1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ХАВХАЛЮК ЯКІВ ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Косанове, прож. с. Ладижинські Хутори Гайсин-
ського р-ну, українець, із селян, вчитель, одруж., 
4 дітей. Арешт. 09.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 
04.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ХАДЖІ ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА, 1881 р.н., 
с. Банилів Вижницького р-ну Чернівецької обл., 
прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, полька, із реміс-
ників, освіта початкова, домогосподарка, одруж., 
2 дітей. Арешт. 08.06.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 25.08.1935 р. засудж. на 6 р. позбавлення волі. 
Вдруге звинувач. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 04.01.1938 р. розстріляна 20.01.1938 р. 
Реабіл. 14.10.1991 р.

ХАЄЦЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Лозова Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, хлібороб, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
31.03.1990 р.

ХАЄЦЬКИЙ КЛИМ СТЕПАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Малий Лазучин Теофіпольського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Налобинськ Північно-Ка-
зах стан ської обл., Казахстан, поляк, робітник 
МТС. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком 
Північно-Казахстанського обл су ду від 28.06.1942 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.12.1993 р.

ХАЄЦЬКИЙ ОВКСЕНТІЙ ІВАНОВИЧ, 
прож. с. Лозова Шаргородського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник. Звину-
вач. 22.06.1932 р. за «участь у антирадянській 
агітації» заочно. Втік з села 18.06.1932 р. Подаль-
ша доля невідома. За постановою Шаргородсько-
го РВ НКВС від 07.03.1940 р. справа припинена. 

ХАЄЦЬКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, 
1871 р.н., с. Малий Лазучин Теофіпольського 
р-ну Хмельницької обл., прож. Соколовський р-н 
Пів ніч но-Казахстанська обл., Казахстан, поляк, 
колгоспник. Арешт. 05.12.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Північно-Казахстанської обл., 
Казахстан, ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.09.1989 р.

ХАЗЕНМАН ДАВИД НАУМОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із робітників, малописьменний, ди-
ректор видавництва газети «Більшовицька прав-
да», не одруж. Арешт. 14.06.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
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УРСР від 23.11.1937 р. розстріляний 24.11.1937 р. 
Реабіл. 29.08.1959 р.

ХАЗІН МОЙСЕЙ СРУЛЬОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, єврей, із ремісників, освіта початкова, вій-
сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.11.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ 275 СД від 03.12.1942 р. засудж. на 
10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 16.05.1995 р.

ХАЇМОВИЧ БОРИС СОЛОМОНОВИЧ, 
1905 р.н., м. Одеса, прож. м. Калинівка, єврей, із 
ремісників, освіта початкова, коваль, не одруж. 
Арешт. 11.07.1924 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
За вироком Подільського губсуду від 31.01.1925 р. 
справа припинена.

ХАЇМСОН МЕЄР МАРКОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із службовців, освіта середня, 
бухгалтер Він ниць кого міського комунального 
господарства, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл.

ХАЙНАЦЬКИЙ ЙОСИП СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1900 р.н., кол. с. Ковальове, Польща, прож. с. Лев-
ківці Тульчинського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, бригадир тракторної бригади МТС, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. розстріляний 
15.02.1938 р. Реабіл. 27.10.1964 р.

ХАЙНАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙО-
ВИЧ, 1887 р.н., с. Олександрівка Липовецького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, рахів-
ник колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. 
розстріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 08.06.1960 р.

ХАЙНАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Олександрівка Липовецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ. Вдруге заарешт. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. роз-
стріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 30.08.1989 р.

ХАЙНАЦЬКИЙ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 
1911 р.н., с. Олександрівка Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, секретар 
правління колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 

05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.09.1938 р. розстріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 
08.06.1960 р.

ХАЙНАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1882 р.н., с. Зозів Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
23.09.1938 р. Реабіл. 08.06.1960 р.

ХАЙНАЦЬКИЙ ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Підлісний Ялтушків Барського р-ну, 
українець, завідувач пасіки колгоспу. Арешт. 
22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. 
розстріляний 14.12.1937 р. Реабіл. 06.03.1989 р.

ХАЙТ АБРАМ ХАЇМОВИЧ, 1897 р.н., м. Кре-
менчук Полтавської обл., прож. м. Він ниця, єв-
рей, із робітників, малописьменний, заступник го-
лови облспоживспілки, одруж. Арешт. 27.01.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 09.08.1937 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 16.11.1989 р.

ХАЙТ БЕНЦІОН АБРАМОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Тульчин, єврей, із ремісників, освіта початко-
ва, листоноша районного відділу зв’язку, одруж., 
5 дітей. Арешт. 02.07.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 18.09.1940 р. справа припинена.

ХАЛА ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Іванове Кобринського р-ну Брестської обл., 
Білорусь, прож. с. Соболівка Теплицького р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, слюсар цук ро-
за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 13.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 19.01.1938 р. розстріляний 
25.02.1938 р. Реабіл. 07.12.1957 р.

ХАЛАЇМ КИРИЛО ГНАТОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Піщана Балтського р-ну Одеської обл., прож. 
с. Тростянець Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, священик, не одруж. Арешт. 
07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 
01.12.1989 р.

ХАЛАМАН ПЕТРО НАЗАРОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Ганнопіль Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
22.05.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
15.01.1990 р.

ХАЛАМЕНДИК БОРИС МИКИТОВИЧ, 
1883 р.н., с. Четвертинівка Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 10.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 13.05.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 28.12.1989 р.

ХАЛКОВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ ЛЮДВІГОВИЧ, 
1888 р.н., с. Тростянець Ямпільського р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, колгоспник. Арешт. 
15.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 
16.05.1989 р.

ХАЛКОВСЬКИЙ ЛЮДВІГ АНТОНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Тростянець, прож. с. Хмелівщина 
Ямпільського р-ну, поляк, із селян, освіта почат-
кова, голова колгоспу, одруж. Арешт. 10.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. 
розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 02.11.1963 р.

ХАЛКОВСЬКИЙ ПИЛИП АНТОНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Хмелівщина Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 10.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1938 р. роз-
стріляний 28.03.1939 р. Реабіл. 02.11.1963 р.

ХАЛКОВСЬКИЙ ФРАНЦ ЛЮДВІГОВИЧ, 
1880 р.н., с. Тростянець Ямпільського р-ну, по-
ляк, колгоспник. Арешт. 09.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
28.03.1938 р. Реабіл. 16.05.1989 р.

ХАЛУП’ЯК ОВКСЕНТІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Курашівці Мурованокуриловецького 
р-ну, прож. с. Широка Гребля Козятинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 27.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 19.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 07.12.1989 р. Вдруге за арешт. 25.07.1937 р. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.11.1937 р. розстріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 
22.07.1989 р.

ХАМЕР ЛЕВ ЕЛЬОВИЧ, 1907 р.н., м. Ізяслав 
Хмельницької обл., прож. м. Чимкент Південно-

Казахстанської обл., Казахстан, єврей, освіта се-
редня спеціальна, бухгалтер обласного відділу 
соціального забезпечення, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 21.09.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10, 11 КК 
РРФСР. 15.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. 
Реабіл. 29.03.1957 р.

ХАМЛАЙ ІВАН ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Черепашинці Калинівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, бригадир цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 21.12.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 13.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ХАМСЬКИЙ ЦЕЗАРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1883 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, пасічник колгоспу, 
одруж. Арешт. 08.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 22.09.1937 р. розстріляний 26.09.1937 р. Реа-
біл. 27.04.1989 р.

ХАМУЛА ОЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Левківка Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 11.12.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 24.01.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 08.12.1989 р.

ХАМУЛЯК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Орлівка, прож. с. Копіївка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. у березені 1930 р. Зви-
нувач. за «участь у антирадянській діяльності». 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 26.03.1930 р. заслан. на Північ РФ. Реабіл.

ХАНДОГА КОСТЯНТИН ЯКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Адамівка Погребищенського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, кондуктор 
ст. Погребище, не одруж. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 10.05.1933 р. заслан. на 3 р. 
до Сибіру, РФ, (умовно). Реабіл. 28.04.1995 р.

ХАНЕНКО ДМИТРО МАМОНТОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Дерев’яна Обухівського р-ну Київської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, малопись-
менний, сторож управління ринками, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 05.05.1945 р. засудж. на 7 р. ВТТ. 
Реабіл. 04.05.1992 р.
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ХАПУН ЮХИМ ЛЬВОВИЧ, 1907 р.н., смт Бра-
їлів Жмеринського р-ну, єврей, із робітників, не-
письменний, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 02.08.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За постановою прокурора 331 СД від 
28.08.1942 р. справа припинена.

ХАРАБАДЖАХ МИТРОФАН ІВАНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Костянтинопіль Великоновосілків-
ського р-ну Донецької обл., прож. м. Він ниця, 
грек, із селян, освіта неповна середня, завідувач 
складу «Держстрахфонду», одруж., 3 дітей. Арешт. 
11.03.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої обл. за-
судж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 29.05.1965 р.

ХАРАБАРА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
кол. с. Нова Ободівка, теп. у складі с. Ободівка 
Тростянецького р-ну, українець, із селян, маши-
ніст газової печі цук ро за во ду, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 07.10.1959 р.

ХАРАБАРА МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Березівка Любарського р-ну Житомирської 
обл., прож. с. Красний Яр Кривошиїнського р-ну 
Томської обл., РФ, робітник лісозаводу. Арешт. 
1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ХАРАБУГА ІЛЛЯ СПИРИДОНОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Гурзуф Ялтинського р-ну АР Крим, прож. 
м. Він ниця, грек, із селян, освіта вища, директор 
драматичного театру, не одруж. Арешт. 28.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. 
розстріляний 30.11.1937 р. Реабіл. 06.06.1956 р.

ХАРАДЗЕ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ, 
1890 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, грек, із мі-
щан, освіта середня, бухгалтер поліклініки, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
15.02.1933 р. на 3 р. позбавлений права проживати 
у 12 визначених місцевосцях. Реабіл. 12.12.1989 р.

ХАРАЇМ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.03.1938 р. розстріляний 04.04.1938 р. 
Реабіл. 18.07.1989 р.

ХАРАХУТА (ХАРХУТА) АВРАМ ГАВРИ-
ЛОВИЧ, 1896 р.н., с. Ясенки Липовецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-

ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.10.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 17.12.1930 р. ув’язн. на 8 р. конц-
таборів. Вдруге за арешт. 21.04.1938 р. За постано-
вою Трійки УНКВС Одеської обл. від 05.1938 р. 
розстріляний. Реабіл. 24.11.1989 р.

ХАРЕВСЬКА ІРИНА МИКИТІВНА, 1899 р.н., 
с. Гальжбіївка Ямпільського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, одно осіб ниця, одруж. Арешт. 
20.09.1929 р. Звинувач. за ст. 56-24, 20-80 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 29.01.1930 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 26.01.1990 р.

ХАРЕВСЬКИЙ ПЕТРО САВОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Березівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.03.1989 р.

ХАРЕВСЬКИЙ ЮХИМ ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
09.08.1925 р. Звинувач. за ст. 98 ч. 1 КК УСРР. За ви-
роком нарсуду Могилівської округи від 08.09.1925 р. 
засудж. на 3 місяці позбавлення волі. Реабіл.

ХАРЖЕВСЬКИЙ АВГУСТ МАР’ЯНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Яришівка, прож. кол. с. Витава, теп. 
у складі м. Гнівань Тиврівського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, рахівник колгоспу, вді-
вець. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. справа припинена.

ХАРЖЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 
1895 р.н., м. Київ, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, 
українець, із службовців, освіта середня спеці-
альна, агроном районної садовогородньої спілки, 
одруж. Арешт. 08.11.1930 р. За постановою ОН 
ДПУ УРСР від 25.01.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 10.12.1996 р.

ХАРЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ОВСІЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Селище Літинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
21.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
02.10.1989 р.

ХАРЖЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Сальник Калинівського р-ну, прож. с. Дашків-
ці Літинського р-ну, українець, із духовенства, 
освіта початкова, учитель, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 17.12.1934 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. 
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За постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.12.1934 р. справа припинена. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого облуду від 09.11.1938 р. засудж. на 
10 р. позбавлення волі. Реабіл. 07.08.1991 р.

ХАРЖЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СТЕПАНО-
ВИЧ, 1900 р.н., кол. с. Водотурків Молдавської 
АРСР, прож. смт Піщанка, українець, із торгов-
ців, письменний, діловод райвиконкому, одруж. 
Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
13.10.1989 р.

ХАРЖЕВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Сосни Літинського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта середня, рахів-
ник лісового господарства, одруж. Арешт. 
28.08.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.11.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. конц таборів. Реабіл. 30.08.1989 р.

ХАРИТОН МАРІЯ МАРКІВНА, 1891 р.н., 
с. Свічна Летичівського р-ну Хмельницької обл., 
прож. м. Хмільник, єврейка, із службовців, осві-
та вища, лікар, самітня, 1 дитина. Арешт. 
03.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.11.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.03.1993 р.

ХАРИТОНОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1890 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта середня, бухгалтер Літин-
ського міського споживчого товариства, одруж., 
1 дитина. Арешт. 26.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
21.11.1936 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 13.04.1993 р.

ХАРИТОНЧУК РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1905 р.н., с. Ступник Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, ветеринарний сані-
тар колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. 
розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.

ХАРИЩУК-ШЕВЧУК АДАМ ІЛАРІОНО-
ВИЧ, 1876 р.н., с. Рижавка Уманського р-ну Чер-
каської обл., прож. с. Вербка Чечельницького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, пса-
ломщик, одруж. Арешт. 09.05.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Чечельницько-
го РВ ДПУ від 01.07.1932 р. арешт замінено на 
підписку про невиїзд. Подальша доля невідома. 
Реабіл. 03.11.1999 р.

ХАРІФ ШИМОН ЛЕЙБОВИЧ, 1879 р.н., с. Ка-
люс Новоушицького р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Обухів Мурованокуриловецького р-ну, 
єврей, із службовців, письменний, експедитор 
контори споживчої кооперації, одруж. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.01.1990 р.

ХАРКАВИЙ ВЛАС ФИЛИМОНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Білий Рукав Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
12.09.1989 р.

ХАРКАВИЙ КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ, 
1892 р.н., с. Слобода-Ходацька Барського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ХАРКАВИЙ РОДІОН ПРОКОПОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Ходаки Барського р-ну, українець, із селян, не-
письменний, одно осіб ник. Арешт. 30.04.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11, 13 КК УСРР. За поста-
новою ОН ДПУ УСРР від 28.01.1930 р. ув’язн. на 
3 р. концтаборів. Реабіл. 12.12.1989 р.

ХАРКЕВИЧ ПИЛИП ПАВЛОВИЧ, 1883 р.н., 
кол. с. Левково Віленського р-ну Мінської обл. 
Білорусь., прож. с. Жигалівка Калинівського р-ну, 
білорус, із селян, освіта початкова, лісник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. Реа-
біл. 24.04.1989 р.

ХАРКІВСЬКИЙ ГІЛАР ПИЛИПОВИЧ, 
1892 р.н., с. Новофастів Погребищенського р-ну, 
прож. м. Погребище, поляк, із селян, малопись-
менний, механік промислової артілі, одруж., 
2 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реа-
біл. 20.09.1958 р.

ХАРКІВСЬКИЙ МАРЦИН ФЕЛІКСОВИЧ, 
1882 р.н., с. Новофастів Погребищенського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 11.07.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. розстріляний 
20.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.
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ХАРКОВ ЙОСИП КСЕНОФОНТОВИЧ, 
1874 р.н., с. Заливанщина Калинівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, священик, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.08.1929 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
29.01.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
18.10.1994 р. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.08.1937 р. розстріляний 
19.10.1937 р. Реабіл. 24.07.1989 р.

ХАРКОВ ПЕТРО ДЕНИСОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Копитинці Летичівського р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Сигнал Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник радгос-
пу, одруж. Арешт. 26.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.01.1990 р.

ХАРКОВ (ХОРЬКОВ) СИДІР ДЕМИДОВИЧ, 
1886 р.н., с. Корделівка Калинівського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник. 
Арешт. 18.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
13.06.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
28.06.1994 р.

ХАРКОВА (ХАРЬКОВА) ГАЛИНА САМІЙ-
ЛІВНА, 1918 р.н., м. Він ниця, прож. смт Чечель-
ник, українка, із службовців, освіта вища, вчи-
телька, розлуч., 1 дитина. Арешт. 25.04.1949 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 ч. 2 КК УРСР. За виро-
ком ВТ військ МВС Він ниць кої обл. засудж. на 25 р. 
ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 29.01.1955 р. міру 
покарання змінено на 6 р. ВТТ. Реабіл. 30.11.1963 р.

ХАРКОВИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Пирогів Тиврівського р-ну, прож. 
с. Сербинівці Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, учитель, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 02.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
26.10.1939 р. справа припинена.

ХАРКОВСЬКИЙ РОМАН ПИЛИПОВИЧ, 
1874 р.н., с. Борщагівка, прож. с. Новофастів По-
гребищенського р-ну, поляк, із службовців, ма-
лописьменний, городник радгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. Помер 19.01.1938 р. під час слід-
ства. Реабіл. 15.08.1996 р.

ХАРКУН ЯКІВ ТИМОФІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Гулі Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 

За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 23.08.1989 р.

ХАРЛАМПІЄВ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Слава-Черкеська, Румунія, прож. 
с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, росіянин, 
із духовенства, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж. Арешт. 23.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 28.03.1938 р. Реабіл. 26.07.1989 р.

ХАРМАЦ ШАЯ АРОНОВИЧ, 1911 р.н., м. Хміль-
ник, єврей, вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За вироком ВТ 8 СК від 
10.06.1935 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 15.03.1991 р.

ХАРНАК ІСААК ГЕОРГІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
Він ниць ка обл. Звинувач. за «участь у контрре-
волюційній діяльності». За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 07.04.1935 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Вдруге 
звинувачу. За постановою Трійки УНКВС Даль-
буду, РФ, від 17.10.1937 р. розстріляний 17.10.1937 р. 
Реабіл. 27.07.1989 р.

ХАРУК ГРИГОРІЙ МИКИТОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Лісний Хлібичин Коломийського р-ну Іва но-
Фран ків сь кої обл., прож. с. Пагурці Хмільниць-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 23.08.1989 р.

ХАРУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., 
смт Богородчани Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. 
с. Лопатинці Жмеринського р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
05.06.1989 р.

ХАРУСЬ ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Трибухи Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
08.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 20.02.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 04.12.1989 р.

ХАРУСЬ ІЛАРІОН ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Трибухи Літинського р-ну, прож. с. Якушинці 
Він ниць кого р-ну, українець, із селян, освіта 
вища, завідувач Якушинецького племінного гос-
подарства Він ниць кого агрономічного технікуму, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 03.03.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-7 КК УСРР. За вироком Він ниць кого окр-
суду від 24.04.1930 р. виправданий.
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ХАРУСЬ ОНИСІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Трибухи Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
08.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 20.02.1930 р. 
розстріляний 27.02.1930 р. Реабіл. 04.11.1989 р.

ХАРУСЬ ОПАНАС ТРОХИМОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Трибухи, прож. с. Івча Літинського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 10.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 29.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.04.1989 р.

ХАРХУТА ІВАН ДАНИЛОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Кобильня Липовецького р-ну, прож. смт Стри-
жавка Він ниць кого р-ну, українець, одно осіб ник. 
Арешт. 17.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 29.09.1938 р. розстріляний. Реабіл. 
22.03.1989 р.

ХАРХУТА ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Він ниця, українець, із службовців, освіта се-
редня, завідувач господарства школи, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
04.07.1933 р. справа припинена.

ХАРЧЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Бабинці Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 24.01.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 28 району авіа-
базування від 02.03.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.07.1990 р.

ХАРЧЕНКО КУЗЬМА АНДРІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Карпівці Чуднівського р-ну Житомирської обл., 
прож. с-ще Шпалозавод Парабельського р-ну 
Томської обл., РФ, одно осіб ник. Арешт. 1938 р. 
розстріляний. Реабіл. 

ХАРЧЕНКО МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ, 
1887 р.н., с. Мізяків Калинівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 29.03.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Калинівського 
РВ ДПУ від 14.04.1932 р. справа припинена.

ХАРЧЕНКО ПЕТРО УСТИМОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Ширмівка Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.03.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге звинувач. за 

ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком суду Північного 
басейну, РФ, від 10.12.1949 р. засудж. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 11.10.1989 р.

ХАРЧЕНКО СТЕПАН СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1918 р.н., с. Никифорівці Немирівського р-ну, 
прож. м. Немирів, українець, із селян, освіта не-
повна середня, студент технікуму, не одруж. 
Арешт. 20.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 56-21 
КК УРСР. За постановою Немирівського РВ НКВС 
від 07.10.1937 р. справа припинена.

ХАРЧУК ГОРПИНА ДЕМИДІВНА, 1890 р.н., 
с. Корделівка Калинівського р-ну, українка, із 
селян, неписьменна, хлібороб, вдова. Арешт. 
19.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 13.06.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). Реабіл. 
27.06.1994 р.

ХАРЧУК ЛЕОНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл., 
прож. с. Маркуші Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вчитель, одруж. 
Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 05.12.1937 р. 
Реабіл. 25.04.1962 р.

ХАРЧУК ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Плисків Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
12.06.1927 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РСФРР. 
За постановою ОН ОДПУ від 08.05.1928 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Вдруге звинувач. За постано-
вою ОН ОДПУ від 28.04.1930 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 04.12.1995 р. Втретє звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком Київського 
обл су ду засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1992 р.

ХАРЧУК ПИЛИП ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Крилів Рівненської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта середня, бухгалтер су-
перфосфатного заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
02.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 6, 9, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. 
Реабіл. 25.02.1958 р.

ХАРЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 7 ді-
тей. Арешт. 24.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 30.05.1989 р.
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ХАРЧУН (ХАРЧУК) МИХАЙЛО ГЕОРГІ-
ЙОВИЧ, 1876 р.н., с. Федьківці Кременецького 
р-ну Тернопільської обл., прож. с. Білопілля Ко-
зятинського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, ремісник-швець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 25.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 28.04.1944 р. справа припинена.

ХАРЬКОВ (ХАРКОВ) МИХАЙЛО ІЛЛІЧ, 
1898 р.н., с. Заливанщина Калинівського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, конюх колгоспу, вді-
вець, 1 дитина. Арешт. 19.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.04.1933 р. справа припинена.

ХАСИНЕВИЧ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1881 р.н., с. Кальник Іллінецького р-ну, прож. 
м. Погребище, українець, із службовців, освіта по-
чаткова, старший кагатник цук ро за во ду, одруж., 
4 дітей. Арешт. 17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 17.12.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. 
Реабіл. 30.05.1964 р.

ХАХАЙ ПЕТРО МАРКОВИЧ, 1883 р.н., смт Бра-
їлів Жмеринського р-ну, прож. м. Жмеринка, по-
ляк, із службовців, малописьменний, візник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 15.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. 
Реабіл. 21.09.1957 р.

ХАХАЙ-ГАГАЄВ ЙОСИП МАРКОВИЧ, 
1905 р.н., м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта не-
повна середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 09.08.1938 р. Звинувач. за ст. 63-2 КК 
БРСР. За постановою ОВ 5711 військового з’єд-
нання справа припинена.

ХАЦЬОЛА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1891 р.н., 
смт Турбів Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 19.06.1989 р.

ХАШКО ЯКИМ ЯКОВИЧ, 1899 р.н., с. Джурин 
Шаргородського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
10.02.1960 р.

ХАЮТ ВОВА ШАМОВИЧ, 1868 р.н., м. Атаки 
Окницького р-ну, Молдова, прож. м. Могилів-По-
дільський, єврей, із робітників, неписьменний, 

на час арешту без певних занять, одруж, 2 дітей. 
Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
29.11.1989 р.

ХВАТКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
кол. с. Михайлівці Барського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, колгоспник, одруж. Арешт. 
19.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Барського РВ ДПУ від 30.12.1932 р. 
справа припинена.

ХВЕЩУК (ФЕЩУК) ГНАТ ОВКСЕНТІЙО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Кордишівка Козятинського р-ну, 
прож. м. Козятин, українець, із селян, освіта по-
чаткова, керівник контори «Заготскот», одруж. 
Арешт. 10.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабіл. 11.09.1957 р.

ХВІР ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ, 1913 р.н., кол. 
с. Воля-Верещинська Влодовського пов. Люблін-
ського воєводства, Польща. Прибув до СРСР у 
1939 р. як біженець. На час арешту без певного міс-
ця проживання і занять. Прож. с. Крижанівка Хміль-
ницького р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, робітник радгоспу. Арешт. 27.01.1941 р. ДТВ 
НКВС Одеської залізниці. Звинувач. за ст. 54-13 
КК УРСР. За постановою ДТВ НКВС Одеської 
залізниці від 27.02.1941 р. справа припинена.

ХВОРОСТИНЕЦЬ (ХВОРОСТЯНИЙ) ВА-
СИЛЬ ЯКОВИЧ, 1905 р.н., с. Красносілка Бер-
шадського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 15.11.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кої міжрайпрокуратури від 22.07.1931 р. 
справа припинена.

ХВОРОСТЮК ІВАН ІЛЛІЧ, 1879 р.н., с. Дов-
галівка Погребищенського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 20.08.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 28.10.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 12.12.1995 р.

ХВОРОСТЯН ГРИГОРІЙ МАРКОВИЧ, 
1907 р.н., смт Дашів Іллінецького р-ну, прож. 
смт Піщанка, українець, із селян, освіта середня, 
завідувач районного відділу народної освіти, 
одруж. Арешт. 08.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 
16.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ХВОРОСТЯНИЙ ЗАХАР ПРОКОПОВИЧ, 
1891 р.н., с. Любомирка Чечельницького р-ну, укра-
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їнець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
16.01.1963 р.

ХВОРОСТЯНИЙ СТАНІСЛАВ АНДРІЙО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Гибалівка Шаргородського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 
24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.06.1962 р.

ХВОРОСТЯНИЙ ТИХІН ПРОКОПОВИЧ, 
1892 р.н., с. Любомирка Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 17.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.08.1989 р.

ХВОРОСТЯНЮК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1879 р.н., с. Городище Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник цук ро-
за во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.07.1989 р.

ХВОРОСТЯНЮК ТРОХИМ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Городище Піщанського р-ну, прож. 
с. Дохна Чечельницького р-ну, українець, із служ-
бовців, письменний, рахівник, одруж. Арешт. 
06.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11, 74-7 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. 
Реабіл. 19.07.1956 р.

ХВОСТЕЦЬКИЙ ІВАН ФОРТУНАТОВИЧ, 
1883 р.н., кол. м. Словков Келецької губ., Польща, 
прож. с. Сербинівці Жмеринського р-ну, поляк, 
із службовців, освіта початкова, лісовий технік 
лісового господарства, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.09.1938 р. розстріляний 22.09.1938 р. 
Реабіл. 27.05.1938 р.

ХВОСТИКОВА ГАННА ІВАНІВНА, 1912 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українка, із ремісників, 
малописьменна, домогосподарка, розлуч., 1 ди-
тина. Арешт. 17.02.1933 р. Звинувач. за ст. 20-80 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
03.05.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
09.01.1990 р.

ХВОСТІКОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-

ків, малописьменний, столяр, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 31.03.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК 
УСРР. За постановою прокурора Мо ги лів-По-
діль сь кої дільниці від 07.05.1932 р. справа при-
пинена.

ХЕЙФЕЦ АНАТОЛІЙ МАРКОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Миколаїв, прож. смт Вапнярка Томашпіль-
ського р-ну, єврей, із службовців, освіта початко-
ва, голова Томашпільської райспоживспілки, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 20.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Житомирсько-
го обл су ду від 04.09.1939 р. виправданий.

ХЕЛЕДЕЗЮК ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1901 р.н., с. Носиківка Шаргородського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 04.04.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 220 
СД від 04.05.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.04.1995 р.

ХЕЛЬМЕР АБРАМ СЕМЕНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Джурин Шаргородського р-ну, єврей, із реміс-
ників, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 19.02.1942 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ Сталінград-
ського гарнізону, РФ, від 21.04.1942 р. засудж. на 
10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 27.06.1995 р.

ХЕРСУН МИНА ФЕДОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Куниче Крижопільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
02.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 21.03.1930 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 30.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 28.11.1956 р.

ХЕРУВИМЧУК ІЛЛЯ СТЕПАНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Кам’янка Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, голова колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 08.02.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-3 КК УРСР. За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 18.10.1944 р. справа припинена.

ХИБІН ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Хохонів Галицького р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. с. Баланівка Бершадського р-ну, укра-
їнець, мельник. Арешт. 20.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 04.11.1937 р. розстріляний 27.11.1937 р. 
Реабіл. 05.05.1989 р.

ХИБІНСЬКИЙ АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ, 
1902 р.н., с. Миньківці Андрушівського р-ну Жи-
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томирської обл., прож. с. Махаринці Козятинсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта незакінчена 
вища, викладач технікуму птахопромисловості, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.12.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. справа припинена.

ХИДЗИК (ХИЗИК) ВЛАДИСЛАВ ІВАНО-
ВИЧ, 1901 р.н., м. Погребище, поляк, із робітни-
ків, освіта початкова, слюсар цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 02.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. 
Реабіл. 31.10.1958 р.

ХИЖИНСЬКИЙ ПАВЛО СИДОРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Сокілець Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вчитель, одруж., 
6 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 
16.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ХИЛИНСЬКИЙ АНТОН БОЛЕСЛАВОВИЧ, 
1913 р.н., с. Станилівка Погребищенського р-ну, 
прож. с. Нова Гребля Калинівського р-ну, поляк, 
із селян, освіта неповна середня, керуючий гос-
подарством «Степ», одруж. Арешт. 02.04.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За постановою 
Турбівського РВ НКВС від 12.07.1944 р. справа 
припинена і направлений у спецтабір для фільт-
рації. Подальша доля невідома. Реабіл.

ХИЛИНСЬКИЙ (ХІЛІНСЬКИЙ) АРТЕМ 
ГРИГОРОВИЧ, 1983 р.н., с. Стрижаків Оратів-
ського р-ну, прож. с. Бабин Іллінецького р-ну, 
українець, із службовців, освіта незакінчена вища, 
учитель, одруж., 3 дітей. Арешт. 13.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 28.04.1938 р. Реабіл. 09.10.1957 р.

ХИЛИНСЬКИЙ (ХІЛІНСЬКИЙ) ТЕРЕН-
ТІЙ ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., с. Михайлівці Му-
рованокуриловецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, тесля колгоспу, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
20.09.1989 р.

ХИЛКОВСЬКИЙ ЮЛІЙ ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Верхня Слобідка Піщанського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 31.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реабіл. 
21.09.1967 р.

ХИЛОБОКА ЗІНАЇДА ОЛЕКСІЇВНА, 1911 р.н., 
с. Свердликове Новоархангельського р-ну Кіро-
воградської обл., прож. м. Він ниця, українка, із 
службовців, освіта неповна середня, на час аре-
шту без певних занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 
14.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 15.08.1944 р. засудж. на 20 р. каторжних 
робіт. Реабіл. 03.01.1992 р.

ХИЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Пеньківка Шаргородського р-ну, прож. с. Ста-
ніславчик Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 25.04.1938 р. 
розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 08.01.1990 р.

ХИЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ХОМИЧ, 1903 р.н., 
м. Жмеринка, українець, із робітників, освіта по-
чаткова, рахівник-касир промислової артілі «Влас-
на праця», одруж., 1 дитина. Арешт. 07.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 14.02.1959 р.

ХИЛЮК АНАНІЙ МАРТИНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Гурівці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, обліковець колгоспу, 
одруж. Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 16.03.1960 р.

ХИЛЮК ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1919 р.н., с-ще Глу-
хівці Козятинського р-ну, прож. м. Козятин, 
українець, із селян, освіта неповна середня, 
учень школи фабрично-заводського навчання 
ст. Козятин, не одруж. Арешт. 08.02.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком Лі-
нійного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
26.01.1938 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 14.01.1992 р.

ХИЛЮК ТИМОФІЙ ДЕМИДОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Гурівці Козятинського р-ну, прож. спецселище 
Улу-Юл Асиновського р-ну Томської обл., РФ, 
українець, різноробочий. Арешт. 1937 р. Розстрі-
ляний. Реабіл. 

ХИМЕРИК АРКАДІЙ ЯКОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Китайгород, прож. смт Дашів Іллінецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 23.04.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Іллінецького РВ ДПУ від 19.06.1932 р. справа при-
пинена. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 29.09.1989 р.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ВАЛЕРІЯ МАРЦИНІВНА, 
1901 р.н., с. Білий Камінь Чечельницького р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, домогосподар-
ка. Арешт. 29.04.1952 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл -
су ду від 07.06.1952 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За 
ухвалою Чернігівського обл су ду від 30.07.1954 р. 
звільнена 10.08.1954 р. із місць позбавлення волі. 
Реабіл. 14.01.1992 р.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1883 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
столяр цук рокомбінату, одруж., 1 дитина. Арешт. 
13.09.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.12.1967 р.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ВАСИЛЬ ДОРОФІЙОВИЧ, 
1870 р.н., с. Мазурівка Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. справа припинена.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 21.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 10.12.1937 р. розстріляний 
27.12.1937 р. Реабіл. 28.09.1962 р.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ВОЛОДИМИР МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1899 р.н., с. Вищеольчедаїв Муровано-
куриловецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.07.1933 р. спра-
ва припинена.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1862 р.н., с. Нестерварка Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, одно осіб ник, вдівець, 
6 дітей. Арешт. 04.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського район-
ного апарату ДПУ від 24.03.1931 р. звільнений.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ІВАН МАТВІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Пузирки Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, голова сільської 
ради, одруж., 3 дітей. Арешт. 08.08.1945 р. Звину-
вач. за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
МВС Він ниць кої обл. справа припинена.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) МАРІЯ ФЕДОРІВНА, 
1897 р.н., с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 
1877 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж. Арешт. 16.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 16, 54-6 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 20.05.1933 р. 
справа припинена.

ХИМИЧ (ХІМІЧ) ФЕДІР ТРИФОНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Мрин Носівського р-ну Чернігівської 
обл., прож. м. Гайсин, українець, із селян, мало-
письменний, директор МТС, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.09.1937 р. розстріляний 13.10.1937 р. 
Реабіл. 26.06.1957 р.

ХИМІЙ ФЕОДОСІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Вила Томашпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 10.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-9 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
07.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ХИПИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ БОЛЕСЛА-
ВОВИЧ, 1920 р.н., с. Станилівка Погребищен-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта неповна се-
редня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
12.01.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За 
вироком ВТ Куйбишевського гарнізону, РФ, від 
18.01.1943 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 29.12.1992 р.

ХИТРИЙ ХОМА АНДРІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Капустин Старокостянтинівського р-ну, прож. 
ст. Богданівка Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., українець, із селян, освіта початкова, ре-
монтний робітник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
16.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ДТВ НКВС ст. Жмеринка від 
02.07.1938 р. справа припинена.

ХИТРУК МАТВІЙ НЕСТЕРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Семирічка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, їздовий Гайсинського 
спиртзаводу, не одруж. Арешт. 18.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого облвідділу ДПУ від 16.05.1933 р. спра-
ва припинена.
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ХИТРУК МИКИТА ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
7 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
24.11.1989 р.

ХИТРУК ПЕСТИНІЯ РОМАНІВНА, 1906 р.н., 
с. Рахни-Польові Тиврівського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українка, із селян, освіта початкова, домо-
господарка, не одруж. Арешт. 27.02.1945 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ТВ 
НКДБ Він ниць кої залізниці від 08.08.1945 р. спра-
ва припинена.

ХІБОВСЬКИЙ АЛЬБІН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1899 р.н., с. Дорошівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, вчитель, одруж., 
1 дитина. Арешт. 09.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ХІБОВСЬКИЙ ЛЮДВИГ ЮЛІАНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Буша Ямпільського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 01.04.1959 р.

ХІВРЕНКО КИРИЛО ПАВЛОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Безпечне Сквирського р-ну Київської обл., 
прож. с. Антонівка Літинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 02.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 13 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 24.07.1989 р.

ХІДЗИК АНТІН СТАНІСЛАВОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, прож. м. Погреби-
ще, поляк, із робітників, малописьменний, токар 
цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 06.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. роз-
стріляний 05.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ХІДЗИК СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 1868 р.н., 
кол. м. Велички, Галичина, прож. м. Погребище, 
поляк, із робітників, неписьменний, пенсіонер, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. розстріляний 
09.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ХІЛИТИНСЬКИЙ (ХИЛИТИНСЬКИЙ) АР-
ТЕМ ЄВГЕНІЙОВИЧ, 1891 р.н., с. Кам’яногірка 
Жмеринського р-ну, прож. с. Корделівка Калинів-
ського р-ну, українець, із духовенства, освіта вища, 
вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. роз-
стріляний 04.04.1938 р. Реабіл. 15.07.1989 р.

ХІЛІМОНЧИК (ХИЛИМОНЧИК) ВОЛО-
ДИМИР КАЗИМИРОВИЧ, 1918 р.н., с. Райки 
Великомихайлівського р-ну Одеської обл., украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець. Арешт. 03.12.1941 р. Звинувач. за ст. 54-1 
1 «б» КК УРСР. За постановою ВП в/ч 1124 від 
31.12.1941 р. справа припинена.

ХІЛІНСЬКИЙ (ХИЛИНСЬКИЙ) МЕФО-
ДІЙ ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., с. Михайлівці Му-
рованокуриловецького р-ну, прож. смт Вендича-
ни Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник МТС, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 15.01.1960 р.

ХІЛЬКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, 1926 р.н., 
с. Нововоскресенське Нововоронцовського р-ну 
Херсонської обл., прож. смт Браїлів Жмеринсько-
го р-ну, українка, освіта середня, на час арешту 
без певних занять, не одруж. Арешт. 15.05.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою УНКДБ Він ниць кої обл. від 23.10.1944 р. 
справа припинена.

ХІЛЬМАН ІВАН НЕСТОРОВИЧ, 1900 р.н., 
кол. с. Залізняки Свинтянського пов. Віленської 
губ., прож. м. Жмеринка, білорус, із селян, освіта 
початкова, машиніст паровоза, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 14.10.1938 р. 
Реабіл. 17.01.1990 р.

ХІМІЧ (ХИМИЧ) ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Білий Камінь Чечельницького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. Подальша доля невідома. Реабіл. 
14.12.1998 р.

ХІМІЧ (ХИМИЧ) ЗАХАР ПЕТРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, помічник 
котельника цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 
01.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
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постановою Трійки ДПУ УСРР від 05.07.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ХІМІЧ (ХИМИЧ) МАТВІЙ ЮХИМОВИЧ, 
1897 р.н., м. Гайсин, прож. м. Тульчин, украї-
нець, із ремісників, малописьменний, чорнороб 
Ленінградської контори транспортного проекту, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 23.04.1941 р. залізничною 
міліцією ст. Попільня Житомирської обл. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. Етапований у РФ. За 
постановою прокуратури СРСР від 10.05.1942 р. 
справа припинена.

ХІМІЧ (ХИМИЧ) ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 
1885 р.н., с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, 
прож. смт Муровані Курилівці, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 22.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11, 
25 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 05.03.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Ре-
абіл. 15.03.1990 р.

ХІНЦИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1909 р.н., с. Мар’янівка, прож. с. Збаржівка Погре-
бищенського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, тракторист колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
25.09.1937 р. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 28.10.1937 р. розстріляний 09.11.1937 р. Ре-
абіл. 26.08.1957 р.

ХІНЦИНСЬКИЙ ФРАНЦ МИХАЙЛОВИЧ, 
1892 р.н., с. Мар’янівка Погребищенського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, вагар колгос-
пу, одруж., 5 дітей. Арешт. 25.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. розстріляний 
09.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ХІНЦИЦЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Студена Піщанського р-ну, прож. с. Мойсеєн-
ки Іркутської обл., РФ, українець, із селян, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 07.05.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10, 22 
КК РРФСР. За вироком ВТ військ НКВС Іркут-
ської обл., РФ, від 30.05.1942 р. засудж. на 7 р. по-
збавлення волі. Реабіл. 25.04.1991 р.

ХІРИЛОВ ПЕТРО КАЛІСТРАТОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Пиків Калинівського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 24.04.1931 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 11.09.1989 р.

ХІТЬКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Литвинівка Вишгородського р-ну Київської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
вища, викладач педагогічного технікуму, одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
27.10.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
03.09.1960 р.

ХІХЛОВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1896 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, 
із міщан, освіта початкова, статистик окружного 
статистичного бюро, одруж., 2 дітей. Арешт. 
27.04.1928 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 13.07.1928 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Вдруге звинувач. За 
постановою ОН ОДПУ від 08.07.1931 р. позбавле-
ний права проживати у визначених містах. Реа-
біл. 13.12.1995 р.

ХІХЛОВСЬКИЙ ТОМАШ ЮЗЕФОВИЧ, 
1904 р.н., кол. с. Атаман, Бессарабія, прож. м. Він-
ниця, поляк, із селян, освіта незакінчена вища, 
вчитель, не одруж. Арешт. 07.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний. 
Реабіл. 20.11.1989 р.

ХЛИБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1893 р.н., с. Лопатинці Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 
2 дітей. Арешт. 12.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 24.04.1931 р. справа припинена.

ХЛИМАНЦЕВ ОПАНАС НИКИФОРОВИЧ, 
1896 р.н., кол. с. Даньковичі Шкловського р-ну, 
Білорусь, прож. с. Обухів Мурованокуриловець-
кого р-ну, білорус, із селян, освіта початкова, на 
час арешту без певних занять, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за «участь у 
контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.09.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1989 р.

ХЛИНСЬКИЙ МИКОЛА МАРКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Сошанське Козятинського р-ну, поляк, робіт-
ник. Арешт. 11.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 20.12.1937 р. розстріляний 24.01.1938 р. Реа-
біл. 28.06.1989 р.

ХЛИСТУН ДМИТРО ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Липівці Перемишлянського р-ну Львівської 
обл., прож. с. Лісове Барського р-ну, українець, 
колгоспник. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 10.11.1937 р. розстріляний 26.11.1937 р. 
Реабіл. 04.05.1989 р.

ХЛИЩЕБОРЩ ОДАРКА ЯКІВНА, 1899 р.н., 
с. Лиса Гора Іллінецького р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, колгоспниця, одруж., 2 дітей. 
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Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщини». 
За постановою ОН НКВС СРСР від 15.02.1946 р. 
заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 18.11.1992 р.

ХЛІВНИЙ ВАСИЛЬ НИКИФОРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Куренівка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.06.1974 р.

ХЛІВНИЙ ДЕМ’ЯН ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 14.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпроку-
ратури від 22.02.1939 р. справа припинена.

ХЛІВНИЙ ІВАН НИКИФОРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Куренівка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, робітник Чечельницько-
го спиртзаводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. 
розстріляний 14.01.1938 р. Реабіл. 20.03.1963 р.

ХЛІВНИЙ ФЕДІР АРТЕМОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Красненьке Іллінецького р-ну, прож. м. Лади-
жин Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, студент технікуму, не одруж. 
Арешт. 30.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 11.06.1937 р. 
засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 18.02.1992 р.

ХЛІВНЮК (ХЛИВНЮК) МАРКО ДМИТРО-
ВИЧ, 1875 р.н., с. Загнітків Кодимського р-ну 
Одеської обл., українець, із селян, малописьмен-
ний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
13.11.1928 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 01.02.1929 р. ув’язн. на 
4 місяці ВТТ. Реабіл. 24.11.1994 р.

ХЛІВНЮК (ХЛИВНЮК) МИКИТА ЛАВРЕН-
ТІЙОВИЧ, 1878 р.н., с. Тернівка Бершадського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ХЛІВНЮК (ХЛИВНЮК) ПЕТРО ГНАТОВИЧ, 
1916 р.н., с. Дяківка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, машиніст паро-
воза, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.04.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ Одесь-
кої залізниці від 11.09.1944 р. засудж. на 7 р. ВТТ. 
Реабіл. 31.03.1992 р.

ХЛІВНЮК (ХЛИВНЮК) СЕМЕН ФЕДОРО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Балки Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
17.01.1990 р.

ХЛІВНЮК (ХЛИВНЮК) СОЗОН ОМЕЛЯНО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Тернівка Бершадського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 17.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора 
Бершадської дільниці від 14.05.1932 р. справа 
припинена.

ХЛІВНЮК (ХЛИВНЮК) ЯКІВ МАРКОВИЧ, 
1906 р.н., с. Хмарівка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 06.05.1936 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 27.07.1936 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реа-
біл. 02.12.1992 р.

ХЛОПИЦЬКИЙ МАРЦИН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1906 р.н., с. Сопин Погребищенського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київ-
ської обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.05.1989 р.

ХЛОПИЦЬКИЙ МЕФОДІЙ ПАВЛОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Яблунівка Оратівського р-ну, 
українець, хлібороб. Арешт. 28.07.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 23.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 04.05.1989 р.

ХЛОПЧЕНЮК МИКОЛА ЄВДОКИМОВИЧ, 
1882 р.н., с. Козинці Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 26.04.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 15.05.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Ре-
абіл. 06.12.1989 р.

ХЛОПЧИК МИХАЙЛО СОФОНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Красногірка Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
07.03.1938 р. Реабіл. 18.06.1989 р.

ХЛОПЧИК ТИМОФІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1888 р.н., с. Красногірка Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, секретар 
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сільської ради, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ. Реабіл. 29.12.1989 р.

ХМАРА ІВАН АМВРОСІЙОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Павлівка Калинівського р-ну, прож. м. Він ниця, 
українець, із міщан, слюсар-механік гарнізонної 
лазні-пральні. Арешт. 19.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 08.04.1938 р. справа припинена.

ХМАРА ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1920 р.н., с. Лі-
тинка Літинського р-ну, українець, вій сь ко во-
служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. 
За вироком ВТ Південної групи військ від 
30.08.1945 р. засудж. на 10 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 20.09.1991 р.

ХМАРА ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
17.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Літинського РВ НКВС від 27.08.1937 р. 
справа припинена.

ХМАРА ПИЛИП ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Немиринці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, робітник радгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10 КК УСРР. За постановою Козятинського РВ 
ДПУ від 15.08.1932 р. справа припинена.

ХМАРА ТАДЕУШ МАТВІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Антонівка Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
23.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 28.09.1989 р.

ХМАРУК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Борщівці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 17.05.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Могилів-
ської дільниці від 12.09.1931 р. справа припинена.

ХМАРУК СЕВАСТИЯН ОПАНАСОВИЧ, 
1912 р.н., с. Кидрасівка Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстрі-
ляний 02.01.1938 р. Реабіл. 19.08.1964 р.

ХМАРУК ТИМОФІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Війтівка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 

без певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1989 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ АНТОН ФЕЛІКСОВИЧ, 
1880 р.н., с. Довжок Шаргородського р-ну, поляк, 
із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 30.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реа-
біл. 27.04.1962 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ УСТИМОВИЧ, 
1904 р.н., м. Київ, прож. м. Калинівка, українець, 
із робітників, освіта середня, касир ст. Калинів-
ка, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.02.1995 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ ІПАТІЙ КАРЛОВИЧ, 
1888 р.н., м. Завихост Сандомирського пов. Поль-
ща, прож. м. Він ниця, поляк, із робітників, пись-
менний, охоронець заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 02.03.1938 р. Реабіл. 25.05.1989 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ ЙОСИП ГРИГОРОВИЧ, 
1880 р.н., с. Зарічне Тульчинського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, українець, із службовців, освіта 
початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 11.04.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. Помер під час слід-
ства. Реабіл. 07.03.1996 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ ЙОСИП ПЕТРОВИЧ, 
1914 р.н., с. Садова Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, письменний, водій, одруж., 
3 дітей. Арешт. 10.01.1953 р. Звинувач. за ст. 54-2 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. від 21.05.1953 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 
25.03.1955 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ КИРИЛО ІВАНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Хмелівка Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.04.1989 р.

ХМЕЛЕВСЬКИЙ (ХМЕЛЬОВСЬКИЙ) ГРИ-
ГОРІЙ МАРТИНОВИЧ, 1878 р.н., с. Бригидівка 
Барського р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
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Він ниць кого облвідділу ДПУ від 27.11.1932 р. спра-
ва припинена. Вдруге заарешт. 22.02.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Барсь-
кого РВ ДПУ від 05.03.1933 р. справа припинена.

ХМЕЛЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 
1891 р.н., с. Нагоряни Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 25.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. заслан. 
на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 09.01.1990 р.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
1901 р.н., м. Лодзь, Польща, прож. м. Полонне 
Хмельницької обл., поляк, із службовців, освіта 
середня, завідувач навчальної частини політех-
нічного технікуму, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.02.1935 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 03.09.1935 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 11.07.1959 р.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІСАК ОНИСИМОВИЧ, 
1876 р.н., с. Лукашівка Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. у квітні 1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстрі-
ляний 14.05.1938 р. Реабіл. 23.03.1960 р.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 
1909 р.н., с. Шевченка Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 10.04.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 30.01.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.06.1965 р.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПИЛИП АНДРІЙОВИЧ, 
1881 р.н., с. Яськів Монастирищенського р-ну 
Черкаської обл., прож. с. Зозів Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, сторож шко-
ли. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
23.09.1938 р. Реабіл. 08.06.1960 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ВІКТОРО-
ВИЧ, 1910 р.н., с. Бабчинці, прож. с. Моївка Чер-
нівецького р-ну, поляк, із службовців, освіта се-
редня, агроінструктор цук ро за во ду, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 29.06.1933 р. справа припинена.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Манилівка Хмельницького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Сербинівці Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, свя-
щеник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.02.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 04.09.1930 р. заслан. на 3 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. Вдруге звинувач. за ст. 54-1 «б» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Ка м’я-
нець-По діль сь кої обл. від 08.08.1945 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 08.12.1989 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ МАР’ЯН БОГУСЛАВО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Антонівка Красилівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Спичинці Погреби-
щенського р-ну, поляк, із міщан, освіта вища, ри-
бовод Спичинецького бурякорадгоспу, розлуч. 
Арешт. 07.07.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 08.01.1933 р. справа припинена.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ МИТРОФАН СЕМЕНО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Бригидівка Барського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 
21.12.1937 р. Реабіл. 25.06.1960 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1895 р.н., кол. с. Онегів Хутір Волинської губ., 
прож. с. Каленівка Оратівського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, робітник радгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. Реа-
біл. 19.07.1989 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ МИХАЙЛО РАФАЇЛО-
ВИЧ, 1909 р.н., с. Довжок Шаргородського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, ветеринарний са-
нітар колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 29.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.02.1990 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРО-
ВИЧ, 1875 р.н., с. Зарічне Тульчинського р-ну, 
прож. с. Рахнівка Гайсинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, рахівник, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 22.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. Подальша доля невідома. Реабіл. 21.12.1998 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1911 р.н., с. Майдан Він ниць кого р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, моторист млина колгос-
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пу, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 01.07.1971 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ СИГІЗМУНД ЛЕОПОЛЬ-
ДОВИЧ, 1893 р.н., кол. с. Данів, Польща, прож. 
с. Гранів Гайсинського р-ну, поляк, із дворян, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.02.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 12.04.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.11.1989 р.

ХМЕЛЬОВСЬКИЙ (ХМІЛЬОВСЬКИЙ) СЕР-
ГІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1908 р.н., с. Бригидівка Бар-
ського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 
05.09.1989  р.

ХМЕЛЮК МАРІЯ БРОНІСЛАВІВНА, 1902 р.н., 
кол. с. Рудець Радомської губ., Польща, прож. 
с. Шпирки Барського р-ну, полька, колгоспниця. 
Арешт. 15.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1989 р.

ХМЕЛЮК ФЕДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Калитинка Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, швець, одруж. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
10.11.1989 р.

ХМЕЛЯР ДАНИЛО КЛИМОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Воловодівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 11.06.1928 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За вироком Харківського окрсуду від 
15.12.1928 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1994 р.

ХМЕЛЯР МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1925 р.н., 
с. Слобода-Мурафська Шаргородського р-ну, укра-
їнець, вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 67, 
31 КК Вірменської РСР. За вироком ВТ в/ч 19295 
засудж. на 10 р. позбавлення волі. Реабіл. 14.05.1991 р.

ХМЕЛЯР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Лучинець Мурованокуриловецького р-ну, прож. 
с. Юрківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, вантажник гірни-
чого кар’єру, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 

від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
02.09.1959 р.

ХМІЛЬ АНАСТАСІЯ КАРПІВНА, 1883 р.н., 
с. Уяринці Тиврівського р-ну, прож. с. Стрільни-
ки Шаргородського р-ну, українка, із селян, не-
письменна, одно осіб ниця, вдова, 2 дітей. Арешт. 
07.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 25.05.1933 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів (умовно). Реабіл. 08.05.1997 р.

ХМІЛЬ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 18.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. 
Реабіл. 03.08.1989 р.

ХМІЛЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ, прож. с. Да-
нилки Немирівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 19.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Немирівського РВ ДПУ від 
16.07.1932 р. справа припинена.

ХМІЛЬ ІВАН ПРОКОПОВИЧ, 1893 р.н., с. Но-
воживотів Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, секретар колгоспу. Звинувач. 
за ст. 99, 170 п. «е» КК УСРР. За вироком Київ-
ського обл су ду від 30.05.1933 р. засудж. на 7 р. 
ВТТ. Реабіл. 27.09.1960 р.

ХМІЛЬ КАЛЕНИК ПЕТРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 23.08.1944 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За постановою відділу 
контррозвідки «Смерш» 52 армії від 10.09.1944 р. 
направлений у штрафний батальйон. Реабіл. 
10.12.1996 р.

ХМІЛЬ ПЕТРО ФОКОВИЧ, 1898 р.н., с. Оль-
гопіль Чечельницького р-ну, українець, із селян, 
одно осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. справа припине-
на. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
29.12.1989 р.

ХМІЛЬ СТАХ ГНАТОВИЧ, 1897 р.н., с. Кума-
нівці Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
23.04.1933 р. справа припинена.
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ХОБЕР ЙОСИП ВАСИЛЬОВИЧ, 1883 р.н., 
м. Хотин Чернівецької обл., прож. с. Олександ-
рівка Томашпільського р-ну, поляк, бригадир 
радгоспу. Арешт. 22.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 14.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. Реа-
біл. 05.05.1989 р.

ХОБЕР СТАНІСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, 
1870 р.н., м. Житомир, прож. с. Махаринці Козя-
тинського р-ну, поляк, із робітників, малопись-
менний, на час арешту без певних занять. Арешт. 
13.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою УНКВС Він ниць кої обл. від 14.01.1938 р. 
справа припинена.

ХОВИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, 1884 р.н., 
м. Гайсин, українка, із міщан, неписьменна, до-
могосподарка, одруж., 4 дітей. Арешт. 25.05.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постано-
вою Гайсинського РВ НКВС від 19.06.1944 р. 
справа припинена.

ХОВТИРКО МОЙСЕЙ ЯКИМОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Лисянка Жмеринського р-ну, українець, комір-
ник колгоспу. Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 14.03.1989 р.

ХОДАК ІВАН КАЛЕНИКОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Клебань Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
15.11.1934 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої облпрокуратури від 
15.01.1935 р. справа припинена.

ХОДАК МИХАЙЛО СТРАТІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, конюх рад-
госпу. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
15.06.1989 р.

ХОДАК НИКИФІР КАЛЕНИКОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Клебань Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. Арешт. 
23.10.1934 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої облпрокуратури від 
15.01.1935 р. справа припинена.

ХОДАК СЕМЕН ФЕОДОСІЙОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Шершні Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, муляр, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 

обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 18.04.1957 р.

ХОДАК СЕМЕН ЮХИМОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Клебань Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж. Арешт. 07.09.1941 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Молдавської РСР від 13.09.1941 р. засудж. 
на 10 р. концтаборів. Реабіл. 03.04.1991 р.

ХОДАК ТРИФОН ХАРИТОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Гопчиця Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київ-
ської обл. від 03.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.10.1958 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ МАТВІЙОВИЧ, 
1907 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 14.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.02.1938 р. розстріляний 02.04.1938 р. Реабіл. 
25.03.1961 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ НИКИФОРО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Любомирка Котовського р-ну 
Одеської обл., прож. ст. Вапнярка Томашпіль-
ського р-ну, українець, із робітників, освіта се-
редня, наглядач будівель 14 ВЧ ст. Вапнярка, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 17.03.1936 р. Звинувач. 
за ст. 54-14 КК УСРР. За постановою ДТВ НКВС 
ст. Вапнярка від 18.04.1936 р. справа припинена.

ХОДАКІВСЬКИЙ ГЕРОНІМ АНТОНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 
03.10.1989 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ ГЕРОНІМ ФРАНЦОВИЧ, 
1878 р.н., с. Лопатин Козятинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, коваль цук ро за во ду, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 24.01.1938 р. 
Реабіл. 16.10.1964 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ ГНАТ ЄВГЕНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Сніжна Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
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кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 11.12.1937 р. 
Реабіл. 24.07.1989 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ ЛЕВ ЙОСИПОВИЧ, 1891 р.н., 
кол. с. Талимонівка, теп. у складі м. Козятин, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 29.01.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 15.03.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Ре-
абіл. 24.04.1990 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ, 
1895 р.н., с. Сокілець, прож. кол. с. Талимонівка, 
теп. у складі м. Козятин, українець, машиніст па-
ровоза. Арешт. 18.02.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
06.05.1944 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 19.08.1990 р.

ХОДАКІВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1902 р.н., м. Коростень Житомирської обл., прож. 
м. Він ниця, українець, із службовців, освіта 
вища, бухгалтер, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.12.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
04.01.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ 
військ МВС Українського округу від 24.10.1946 р. 
вирок відмінено.

ХОДАКІВСЬКИЙ ТИМОФІЙ МАТВІЙОВИЧ, 
1885 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 
26.03.1966 р.

ХОДАНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КСЕНОФОН-
ТОВИЧ, 1898 р.н., смт Вовковинці Деражнянсько-
го р-ну Хмельницької обл., прож. м. Жмеринка, 
українець, із дворян, малописьменний, хлібороб. 
Арешт. 26.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК 
УСРР. За постановою ДТВ ОДПУ ст. Жмеринка 
від 21.08.1933 р. справа припинена.

ХОДАНИЦЬКИЙ ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Гришки Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. ст. Сербинівці Жмеринсько-
го р-ну, українець, із селян, письменний, брига-
дир служби шляху, одруж., 4 дітей. Арешт. 
21.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 9, 10, 11 КК 
УРСР. За вироком ВТ 437 КОВО від 14.11.1938 р. 
засудж. на 20 р. ВТТ. За ухвалою Верховного 
суду СРСР від 17.04.1940 р. справа повернена на 
додатковий розгляд. За ухвалою прокурора Пів-
ден но-За хід ної залізниці від 05.10.1940 р. справа 
припинена.

ХОДАНИЦЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Гармаки Барського р-ну, українець, одно осіб-
ник. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 02.03.1933 р. заслан. на 
3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 04.12.1989 р.

ХОДАТАЙ МИТРОФАН МАМОНТОВИЧ 
(МЕЛЕНТІЙОВИЧ), 1899 р.н., с. Печера Туль-
чинського р-ну, українець, коваль колгоспу. Арешт. 
28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.04.1989 р.

ХОДАТАЙ ОЛЕКСАНДР ФАДЕЙОВИЧ, 
1882 р.н., с. Юшківці Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник. 
Арешт. 12.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10, 57, 170 
п. «г» КК УСРР. За вироком Оратівського нарсу-
ду від 26.11.1931 р. засудж. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 18.02.1993 р.

ХОДАЦЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Славне Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, комірник колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 04.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.

ХОДАЦЬКИЙ ЙОСИП ДЕНИСОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Ганнівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
11.09.1989 р.

ХОДАЦЬКИЙ КАРПО ДЕНИСОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Ганнівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
11.09.1989 р. Вдруге за арешт. 21.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстрі-
ляний 15.05.1938 р. Реабіл. 08.06.1966 р.

ХОДАЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, 
1890 р.н., кол. с. Скакунка, теп. у складі м. Липо-
вець, українець, із селян, освіта початкова, теле-
графіст районного відділу зв’язку, одруж., 7 ді-
тей. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.06.1989 р.
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ХОДЕ ЯКІВ НАУМОВИЧ, 1895 р.н., кол. с. Му-
ровець Брест-Литовського пов., Білорусь, прож. 
м. Він ниця, поляк, із робітників, освіта вища, ви-
кладач технікуму, одруж. Арешт. 04.04.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ВП 
КВО від 05.03.1936 р. справа припинена.

ХОДЗИНСЬКА (ХОДЗІНСЬКА) МАРІЯ МИ-
КОЛАЇВНА, 1897 р.н., с. Жеребилівка Мо ги лів-
По діль сь кого р-ну, прож. с. Бруслинів Літин-
ського р-ну, українка, із духовенства, освіта се-
редня, вчителька, одруж. Арешт. 24.05.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 28.11.1944 р. 
засудж. на 15 р. ВТТ. Реабіл. 19.03.1992 р.

ХОДЗИНСЬКИЙ (ХОДЗІНСЬКИЙ) ВАСИЛЬ 
ГЕОРГІЙОВИЧ, 1915 р.н., с. Шабельня Іллінець-
кого р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, вій-
сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 21.09.1938 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком 438 
ВТ м. Александров, РФ, від 08.05.1939 р. справа 
припинена.

ХОДЗИНСЬКИЙ (ХОДЗІНСЬКИЙ) ВОЛО-
ДИМИР ЯКОВИЧ, 1896 р.н., ст. Рудниця Пі-
щанського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, на час арешту без певних занять, одруж. 
Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.03.1938 р. розстріляний 28.03.1938 р. Реабіл. 
27.08.1959 р.

ХОДЗИНСЬКИЙ (ХОДЗІНСЬКИЙ) КАЗИ-
МИР АНТОНОВИЧ, 1885 р.н., с. Райгород Не-
мирівського р-ну, поляк, завідувач бурякозаготі-
вельного пункту цук ро за во ду. Арешт. 05.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 21.04.1989 р.

ХОДЗИНСЬКИЙ (ХОДЗІНСЬКИЙ) СТАХ 
ДМИТРОВИЧ, 1890 р.н., м. Бар, поляк, із реміс-
ників, малописьменний, завідувач магазину, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 11.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.07.1960 р.

ХОДИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів, 
прож. с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 18.12.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. Реа-
біл. 18.08.1989 р.

ХОДИК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, робітник вагоноремонтного за-
воду ст. Жмеринка, одруж., 1 дитина. Арешт. 
03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 27.09.1957 р.

ХОДНИЦЬКИЙ ФРАНЦ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1913 р.н., смт Браїлів Жмеринського р-ну, 
поляк, із робітників, освіта середня, на час ареш-
ту без певних занять, вдівець, 1 дитина. Арешт. 
20.12.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої обл. 
від 11.05.1946 р. засудж. на 6 р. ВТТ та 3 р. п/п. 
Реабіл. 08.07.1994 р.

ХОДНЯ ЄВДОКИМ ІЛЛІЧ, 1892 р.н., м. Пол-
тава, прож. м. Він ниця, українець, із духовен-
ства, освіта середня, артист театру опери та бале-
ту, не одруж. Арешт. 30.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстрі-
ляний 27.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ХОДОРОВ ШИМОН ГЕРШКОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Спичинці Погребищенського р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із ремісників, освіта початкова, про-
давець універмагу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
15.03.1953 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою УМДБ Він ниць кої обл. від 
13.04.1953 р. справа припинена.

ХОДОРОВСЬКА МАРІЯ ТЕРЕНТІЇВНА, 
1892 р.н., с. Берізки-Чечельницькі Чечельницько-
го р-ну, українка, із селян, малописьменна, одно-
осіб ниця, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. 
розстріляна 25.04.1938 р. Реабіл. 05.12.1989 р.

ХОДОРОВСЬКИЙ ІВАН ТОДОСІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Берізки-Чечельницькі Чечельницько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.06.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 19.12.1935 р. засудж. на 
8 р. ВТТ. Реабіл. 10.04.1992 р.

ХОДОРОВСЬКИЙ ІВАН ЯКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Лучинець Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, їздовий колгоспу, 
одруж. Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.11.1963 р.
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ХОДОРОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1898 р.н., м. Гайворон Кіровоградської обл., 
українець, із селян, освіта початкова, робітник 
хлібзаводу ст. Гайворон, одруж., 3 дітей. Арешт. 
04.09.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Лінійного суду Він ниць кої залізниці від 
25.01.1941 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.06.1960 р.

ХОДУНАЙ ТОДОСКА ГНАТІВНА, 1892 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українка, із селян, 
неписьменна, одно осіб ниця. Арешт. 16.03.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 14.06.1930 р. заслан. на 4 р. 
на Північ РФ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ХОЖАЇНОВ ВІКТОР ЄГОРОВИЧ, 1925 р.н., 
с. Іловай-Рождественське Хобатівського р-ну Там-
бовської обл., РФ, прож. м. Мельн, Австрія, пере-
бував у таборі військовополоненних, росіянин, із 
робітників, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 19.06.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«б» КК РРФСР. За вироком ВТ 4 гвардійської ар-
мії Лен.ВО, РФ, від 27.07.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.09.1956 р.

ХОЛКОВСЬКА-КОМАРНИЦЬКА-СТРІ ЛЕЦЬ-
КА МАРІЯ АНТОНІВНА, 1905 р.н., м. Калинів-
ка, прож. м. Він ниця, українка, із робітників, осві-
та початкова, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.09.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 14.04.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ військ НКВС 
Українського округу від 22.06.1945 р. вирок від-
мінений, справа направлена на додатковий роз-
гляд. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
02.10.1945 р. звільнена.

ХОЛКОВСЬКИЙ АНТОН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1903 р.н., м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 21.05.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-13 КК УСРР. За вироком Він ниць кого окр-
су ду від 01.02.1930 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. 
Реабіл. 22.01.1990 р.

ХОЛКОВСЬКИЙ АПОЛЛІНАРІЙ ДЕНИСО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Клітенка Хмільницького р-ну, 
прож. м. Бердичів Житомирської обл., поляк, із 
селян, малописьменний, вантажник ст. Бердичів, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 07.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. розстрі-
ляний 25.09.1938 р. Реабіл. 20.05.1959 р.

ХОЛКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІ-
ЙОВИЧ, 1900 р.н., м. Він ниця, поляк, із селян, 
освіта початкова, робітник електростанції, одруж. 

Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ 
від 16.05.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
28.10.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1938 р. 
розстріляний 21.11.1938 р. Реабіл. 01.02.1958 р.

ХОЛКОВСЬКИЙ УСТИМ ЮЛІАНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Клітенка Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
19.06.1959 р.

ХОЛКОВСЬКИЙ ФРАНКО ЮЛІАНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Клітенка Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.11.1937 р. розстріляний 25.01.1938 р. 
Реабіл. 16.01.1957 р.

ХОЛКОВСЬКИЙ ФРАНЦ ДЕНИСОВИЧ, 
1885 р.н., с. Клітенка Хмільницького р-ну, прож. 
м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта початкова, 
садівник ст. Рахни, одруж., 3 дітей. Арешт. 
06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого окрвідділу ДПУ від 
06.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
19.04.1995 р.

ХОЛОД ЄВЛАМПІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Людавка Жмеринського р-ну, прож. с. Соснів-
ка Шаргородського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, молодший ветеринарний лікар 
цук рокомбінату, одруж., 1 дитина. Арешт. 
18.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.09.1938 р. розстріляний 20.09.1938 р. 
Реабіл. 23.09.1958 р.

ХОЛОД МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 1885 р.н., 
кол. с. Малі Хутори, теп. у складі м. Він ниця, 
прож. с. Дзвониха Тиврівського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня, священик, вдівець, 2 ді-
тей. Арешт. 19.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. За вироком ВТ 27 армії від 07.05.1946 р. 
засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1993 р.

ХОЛОДЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА, 1874 р.н., 
с. Дяківка Бершадського р-ну, українка, із селян, 
неписьменна, колгоспниця, одруж. Арешт. 
02.07.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
Етапована в РФ. За постановою УНКВС Челябін-
ської обл, РФ, від 26.02.1942 р. справа припинена.
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ХОЛОДНИЦЬКИЙ АНТОН ФРАНЦОВИЧ, 
1927 р.н., с. Пултівці Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, робітник Гніванського 
лісництва, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.01.1957 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Він ниць кої облпрокуратури від 16.07.1957 р. 
справа припинена.

ХОЛОДНИЦЬКИЙ ФРАНЦ ПЕТРОВИЧ, 
1892 р.н., с. Пултівці Він ниць кого р-ну, поляк, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 04.05.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл -
су ду від 09.08.1940 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
10.04.1992 р.

ХОЛОДОВА-ЗАЇКІНА ГАННА ПЕТРІВНА, 
1912 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, росіянка, із 
службовців, освіта початкова, добірник літе ра ту-
ри бази «Книготорг», одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.09.1937 р. За постановою ОН НКВС СРСР від 
11.02.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 06.03.1959 р.

ХОЛЯВИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, 
1887 р.н., с. Веселівка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 19.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 11.09.1989 р.

ХОЛЯВЧУК ФЕДІР КУЗЬМИЧ, 1900 р.н., 
с. Тернівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 09.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ХОМА ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., с. Віль-
хівці Чемеровецького р-ну Хмельницької обл., 
прож. Ленінський р-н Північно-Казахстанська обл., 
Казахстан, українець, колгоспник. За постановою 
Трійки УНКВС Північно-Казахстанської обл., від 
30.01.1938 р. розстріляний. Реабіл. 25.05.1989 р.

ХОМАНЬКІВСЬКИЙ ЮЛІАН ІВАНОВИЧ, 
1897 р.н., м. Ямпіль, поляк, із ремісників, мало-
письменний, токар МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.12.1937 р. 
розстріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 03.10.1958 р.

ХОМЕНКО АНТОН ГАВРИЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Павлівка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 16.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 14.11.1937 р. 
Реабіл. 20.12.1989 р.

ХОМЕНКО ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Талалаї Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.10.1929 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 15.02.1930 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 20.12.1989 р.

ХОМЕНКО ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, малописьмен-
ний, сторож промислової артілі. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 28.11.1937 р. 
розстріляний 25.12.1937 р. Реабіл. 08.07.1958 р.

ХОМЕНКО ВАСИЛЬ САВОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, малописьмен-
ний, грабар кар’єру, одруж., 1 дитина. Арешт. 
09.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Київської обл. від 
14.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.12.1959 р.

ХОМЕНКО ГАННА ІВАНІВНА, 1896 р.н., 
с. Білки Іллінецького р-ну, українка, із селян, не-
письменна, домогосподарка, одруж. Арешт. 
29.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 28.01.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 19.07.1995 р.

ХОМЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Білки Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник. Арешт. 29.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 19, 54-8 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 28.01.1930 р. підлягав роз-
стрілу. Реабіл. 19.07.1995 р.

ХОМЕНКО ГРИГОРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Чупринівка, прож. с. Нова Прилука 
Липовецького р-ну, українець, колгоспник. 
Арешт. 14.09.1937 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. розстріляний 
02.11.1937 р. Реабіл. 14.07.1989 р.

ХОМЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1903 р.н., с. Селевинці Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 19.01.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 21.08.1932 р. виправданий.

ХОМЕНКО ДЕНИС ТИХОНОВИЧ, 1864 р.н., 
с. Ковалівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
21.02.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
30.12.1989 р.

ХОМЕНКО ДМИТРО МОЙСЕЙОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, освіта почат-
кова, робітник цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.07.1989 р.

ХОМЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Харліївка Попільнянського р-ну Житомирської 
обл., прож. с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, старший ветери-
нарний лікар району, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.05.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 
30.09.1959 р.

ХОМЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Ганнівка Липовецького р-ну, прож. с. Неменка 
Іллінецького р-ну, українець, із службовців, осві-
та вища, учитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.04.1938 р. розстріляний 28.04.1938 р. Реабіл. 
09.10.1957 р.

ХОМЕНКО КАЛЕНИК ЯКОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Черемошне Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 23.08.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ 
від 03.11.1929 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реа-
біл. 06.10.1993 р.

ХОМЕНКО МАРТА ГНАТІВНА, 1899 р.н., 
м. Погребище, прож. с. Стадниця Тетіївського р-ну 
Київської обл., українка, із селян, освіта вища, 
завідувач медичної амбулаторії, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 15.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 14.12.1944 р. засудж. на 15 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ХОМЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Селевинці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 19.01.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 21.08.1932 р. 
виправданий.

ХОМЕНКО МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Кірове Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не-

одруж. Арешт. 16.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 426 танкового Кан-
темирівського Червонопрапорного корпусу від 
02.09.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1991 р.

ХОМЕНКО МУСІЙ ДАНИЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Кірове Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, бухгалтер колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 28.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.09.1965 р.

ХОМЕНКО ОЛЕКСІЙ ТИХОНОВИЧ, 1892 р.н., 
кол. с. Хвостівці, теп. у складі с. Ковалівка, прож. 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, залізничник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 11.07.1931 р. Звинувач. за ст. 54-7 «а» 
КК УСРР. За постановою прокурора ТВ ст. Гай-
ворон від 07.1931 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 14.01.1938 р. 
Реабіл. 10.12.1998 р.

ХОМЕНКО ОНУФРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1887 р.н., с. Рогинці Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 29.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. Реа-
біл. 19.06.1989 р.

ХОМЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Ганнівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 25.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.09.1932 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 21.08.1989 р. 
Вдруге за арешт. 11.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 29.06.1966 р.

ХОМЕНКО ПАНКРАТІЙ АФАНАСІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Талалаї Погребищенського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
15.02.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ХОМЕНКО ПЕТРО СОФРОНОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Він ниця, українець, із міщан, освіта вища, 
вчитель, не одруж. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
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УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстрі-
ляний 25.05.1938 р. Реабіл. 31.05.1989 р.

ХОМЕНКО ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ, прож. 
с. Сажки Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, одно осіб ник. Арешт. у березні 1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Не-
мирівського РВ ДПУ від 16.07.1932 р. справа 
припинена.

ХОМЕНКО ПИЛИП ДАНИЛОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, малописьмен-
ний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 12.07.1961 р.

ХОМЕНКО СТАХ ІВАНОВИЧ, 1914 р.н., с. Ган-
нівка Липовецького р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, не одруж. Арешт. 
25.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 25.09.1932 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 21.09.1989 р.

ХОМЕНКО ФЕОДОСІЙ КАЛЕНИКОВИЧ, 
1911 р.н., с. Черемошне Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 08.07.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Київської обл. від 26.08.1937 р. роз-
стріляний 17.09.1937 р. Реабіл. 13.03.1989 р.

ХОМЕНСЬКИЙ АНТОН АВГУСТОВИЧ, 
1887 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 7 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-16, 56-17 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.10.1989 р.

ХОМЕНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИТРОФАНОВИЧ, 
1872 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 26.10.1937 р. розстріляний 16.11.1937 р. 
Реабіл. 15.04.1960 р.

ХОМЕНСЬКИЙ КІНДРАТ ЯКИМОВИЧ, 
1900 р.н., с. Чорномин Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припи-
нена. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.11.1937 р. розстріляний 29.11.1937 р. 
Реабіл. 07.07.1989 р.

ХОМЕНСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реа-
біл. 27.10.1962 р.

ХОМЕНЧУК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ, 1881 р.н., 
кол. с. Старий Животів, теп. у складі с. Якимівка 
Оратівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, завідувач господарства спиртзаводу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.01.1990 р.

ХОМЕНЧУК ІВАН ЮХИМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Селище Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
20.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.04.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 
01.04.1964 р.

ХОМИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Новий Кропивник Дрогобицького р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Бабинці Погребищенського 
р-ну, українець, колгоспник. Арешт. 23.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.07.1989 р.

ХОМИН ПЕТРО ДМИТРОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Львів, прож. м. Козятин, українець, із робітни-
ків, малописьменний, помічник машиніста заліз-
ничного депо ст. Козятин, не одруж. Арешт. 
03.09.1935 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою Козятинського оперпункту НКВС від 
26.10.1935 р. справа припинена.

ХОМИНСЬКИЙ ФЕДІР АВГУСТОВИЧ, 
1890 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, малописьменний, 
міліціонер, одруж. Арешт. 13.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ прикордон-
ної та внутрішньої охорони УРСР по Він ниць кій 
обл. від 16.01.1938 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
30.09.1959 р.

ХОМИЦЬКИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Борщі Барського р-ну, прож. м. Бар, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 28.04.1933 р. справа припинена.
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ХОМИЦЬКИЙ ІЛЛЯ КІНДРАТОВИЧ, 1883 р.н., 
кол. с. Старий Животів, теп. у складі с. Якимівка 
Оратівського р-ну, українець, із службовців, пись-
менний, хлібороб, не одруж. Арешт. 07.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.04.1938 р. 
розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 27.09.1989 р.

ХОМИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 
1880 р.н., смт Муровані Курилівці, прож. м. Жме-
ринка, українець, із робітників, малописьменний, 
майстер залізничної колії ст. Жмеринка. Арешт. 
14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Житомирської обл. 
від 29.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. Реабіл. 
23.01.1957 р.

ХОМИЧ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Радомишль Луцького р-ну Волинської 
обл., прож. смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, 
українець, із службовців, освіта початкова, заві-
дувач районної ощадної каси, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. Помер під час слідства 01.09.1939 р. Реабіл. 
26.07.1957 р.

ХОМИЧ СТАНІСЛАВ ДЕНИСОВИЧ, 1908 р.н., 
кол. с. Стремигородська Баляра Малинського р-ну 
Житомирської обл., прож. м. Козятин, поляк, із 
селян, малописьменний, мастильник колісних 
парових вагонів, одруж. Арешт. 15.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.05.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.09.1955 р.

ХОМИЧ ФЕЛІКС ЛЮДВІГОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Болярка Житомирського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Тульчин, поляк, із селян, освіта се-
редня, заступник з господарської частини дирек-
тора медичної школи, не одруж. Арешт. 19.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 16.06.1989 р.

ХОМИШИН МИКИТА КОРНІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. Арешт. 
28.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 27.12.1930 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 07.12.1989 р.

ХОМИШИН ПЕТРО ЮХИМОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Лука Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. 
Реабіл. 11.03.1959 р.

ХОМКО ІВАН МАРКОВИЧ, 1915 р.н., с. Зозів 
Липовецького р-ну, українець, вій сь ко во служ бо-
вець. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За ви-
роком ВТ в/ч 5113 КВО від 13.02.1938 р. засудж. 
на 4 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1991 р.

ХОМОВ ХОМА ФЕОДОСІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Кацмазів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 27.12.1967 р.

ХОМОТЮК ЛУКАШ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Осична Оратівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник. Арешт. 11.10.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 57 КК УСРР. За вироком 
Оратівського райсуду від 17.01.1932 р. засудж. на 
3 р. концтаборів. Реабіл. 09.08.1990 р.

ХОМУЛЯК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1887 р.н., 
кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка Тульчин-
ського р-ну, українець, сторож підсобного господар-
ства Тульчинського гарнізону. Арешт. 17.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ХОМУТОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Слобода-Підлісівська Ямпільського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 18.06.1958 р.

ХОМЧАК СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Сеферівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, ветеринарний санітар колгоспу, 
одруж. Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
21.05.1938 р. Реабіл. 19.07.1956 р.

ХОМЧУК МИКИТА ВАСИЛЬОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта середня, 
бухгалтер шляхово-дослідницької ст. Він ниця, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 01.12.1989 р.

ХОМЧУК ТЕРЕНТІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Клюки Тетіївського р-ну Київської обл., украї-
нець, в’язень Дніпропетровської будівельної ко-
лонії. Вдруге звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.12.1989 р.
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ХОМЧУК ТРОХИМ ЮХИМОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
бухгалтер маслотресту, одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
28.11.1956 р.

ХОМ’ЯК СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 06.11.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 18 армії від 14.01.1942 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 11.04.1985 р.

ХОМ’ЯК ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Клюки кол. Оратівського р-ну Він ниць кої обл., 
теп. Тетіївського р-ну Київської обл., українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 27.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.01.1990 р.

ХОМ’ЯКЕВИЧ ФЕДІР ЯКОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Долішнє Миколаївського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Самгородок Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 12.07.1989 р.

ХОМ’ЯЧУК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ, 1901 р.н., 
кол. с. Старий Животів, теп. у складі с. Якимівка 
Оратівського р-ну, українець, із селян, письменний, 
колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ХОМ’ЯЧУК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Якимівка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 01.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 18.01.1993 р. Вдруге за-
арешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Київської обл. від 16.09.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.05.1989 р.

ХОМ’ЯЧУК ПИЛИП ТРОХИМОВИЧ, 1914 р.н., 
кол. с. Старий Животів, теп. у складі с. Якимівка 
Оратівського р-ну, українець, із селян, неписьмен-
ний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 30.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 17.01.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 10.10.1989 р.

ХОМ’ЯЧУК САВА ПАВЛОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Старий Животів, теп. у складі с. Якимівка, 
прож. с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, швець промислової ар-
тілі, одруж., 3 дітей. Арешт. 11.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. роз-
стріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ХОМ’ЯЧУК ТИМОФІЙ БОРИСОВИЧ, 
1913 р.н., кол. с. Старий Животів, теп. у складі с. Яки-
мівка Оратівського р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, вій сь ко во служ бо вець, військовопо-
лонений Фінляндії, одруж. Арешт. 25.08.1940 р. 
Звинувач за «здачу в полон противнику». За по-
становою ОН НКВС СРСР від 15.06.1942 р. 
ув’язн. у ВТТ на період війни. Реабіл. 29.05.1958 р.

ХОМ’ЯЧУК ТРИФОН ТОДОСІЙОВИЧ, 
1884 р.н., с. Якимівка Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 12.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 12.07.1931 р. справа припинена.

ХОРЕВСЬКА-ЗВЕРХІВСЬКА ГАННА ФЕДО-
РІВНА, 1905 р.н., с. Оксанівка Ямпільського р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 14.06.1933 р. справа припинена.

ХОРЕВСЬКИЙ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 16.11.1937 р. 
Реабіл. 13.08.1959 р.

ХОРЕВСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, коваль колгоспу, одруж., 
8 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 16-
80, 20, 54-6 КК УСРР. За постановою ОВ 24 Мо-
ги лів-По діль сь кого прикордонного загону ДПУ 
від 18.05.1933 р. справа припинена.

ХОРЄВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА, 1897 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Черка-
си, українка, освіта початкова, не одруж. Арешт. 
02.01.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ КВО від 27.07.1945 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 20.05.1992 р.

ХОРОВ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Володіївці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
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одруж., 3 дітей. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 01.11.1958 р.

ХОРОМАНСЬКИЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Ірвінська Шахта Дніпропетровської 
обл., прож. с. Станіславчик Жмеринського р-ну, 
українець, із службовців, освіта неповна середня, 
рахівник МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. 
розстріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ХОРОСТОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЮДВІ-
ГОВИЧ, 1910 р.н., с. Франківка Ямпільського 
р-ну, прож. м. Ямпіль, поляк, освіта середня, 
вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 06.10.1955 р.

ХОРОШКО АНДРІЙ НИЧИПОРОВИЧ (НИ-
КИФОРОВИЧ), 1892 р.н., с. Пироговка Новго род-
Сіверського р-ну Чернігівської обл., прож. м. Він-
ниця, українець, гідротехнік Вінницького цукро-
 тресту, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.01.1933 р. 
Утримувався у Він ниць кій в’яз ни ці. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 23.03.1933 р. справа припи-
нена. Вдруге за арешт. 19.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 17.05.1938 р. Реабіл. 30.07.1958 р.

ХОРТОВ МИРОН ДМИТРОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Цинів Долинського р-ну Івано-Фран ків сь-
кої обл., українець, із селян, освіта середня, на час 
арешту без певних занять, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою Тульчинської окртрійки 
ДПУ від 20.03.1930 р. засланий за межі України. 
Реабіл. 03.07.1995 р.

ХОРЬКОВ КИРИЛО ЗОСИМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня, завідувач школи, одруж. 
Арешт. 07.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
20.02.1930 р. ув’язн. на 8 р. концтаборів. Реабіл. 
03.04.1958 р.

ХОХАНОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, 
1926 р.н., с. Соснівка Шаргородського р-ну, прож. 
с. Чернятин Жмеринського р-ну, українка, із се-
лян, освіта середня, учениця плодоягідного тех-

нікуму, не одруж. Звинувач. «як член сім’ї зрад-
ника Батьківщини». За постановою ОН МДБ 
СРСР від 12.04.1947 р. заслан. на 5 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 09.06.1995 р.

ХОХАНОВСЬКА ЛІДІЯ АНАТОЛІЇВНА, 
1928 р.н., с. Соснівка Шаргородського р-ну, 
прож. с. Чернятин Жмеринського р-ну, українка, 
із селян, освіта середня, учениця плодоягідного 
технікуму, не одруж. Звинувач. «як член сім’ї 
зрадника Батьківщини». За постановою ОН МДБ 
СРСР від 12.04.1947 р. заслан. на 5 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 09.06.1995 р.

ХОХЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Смоленськ, РФ, прож. кол. с. Великі Хутори, 
теп. у складі с. Він ниць кі Хутори Він ниць кого 
р-ну, росіянин, із міщан, письменний, ремісник, 
одруж. Арешт. 31.03.1944 р. Звинувач. за «участь 
у агентурі гестапо». За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 07.04.1944 р. справа припинена.

ХОХЛОВ ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Санкт-Петербург, РФ, прож. м. Гайсин, росія-
нин, із робітників, освіта середня, доглядач вій-
ськових будівель Гайсинського гарнізону, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-6 
ч. 2, 10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 12.10.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Ре-
абіл. 30.10.1989 р.

ХОХЛОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Урсоль Самарської обл., РФ, прож. с. Велика 
Кісниця Ямпільського р-ну, росіянин, із селян, 
малописьменний, десятник Ямпільської буді-
вельної контори, одруж. Арешт. 16.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.01.1938 р. роз-
стріляний 27.01.1938 р. Реабіл. 10.06.1963 р.

ХОЦИНСЬКИЙ КИРИЛО ХАРИТОНОВИЧ, 
1905 р.н., кол. с. Слобода, теп. у складі м. Хмільник, 
прож. смт Брацлав Немирівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, експедитор райспо-
живспілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. 
розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ХОША ЮХИМ ГРИГОРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Волоська-Балаклія Шевченківського р-ну Хар-
ківської обл., прож. с. Павлівка Калинівського 
р-ну, українець, із селян, освіта середня, агент 
постачання «Уповкомзагу», одруж., 1 дитина. 
Арешт. 11.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11, 13 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
23.11.1939 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 29.12.1955 р.
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ХРАБАН АНДРІЙ ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, 
1903 р.н., м. Погребище, українець, із ремісників, 
малописьменний, майстер швейної майстерні ра-
йонного промислового комбінату, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 29.02.1944 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК 
УРСР. За постановою Погребищенського РВ 
НКВС від 15.10.1944 р. справа припинена.

ХРАБАН ГАВРИЛО ПРОКОПОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Гопчиця Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
військовополонений Фінляндії, не одруж. Арешт. 
23.08.1940 р. За постановою ОН НКВС СРСР від 
18.09.1940 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1958 р.

ХРАБАН СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Гопчиця Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
04.02.1929 р. Звинувач. за ст. 11, 58-2, 59-3, КК 
РСФРР. За постановою ОДПУ від 03.06.1929 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 25.01.1993 р.

ХРАБАН ХРИСТИНА МИКИТІВНА, 1901 р.н., 
с. Гопчиця Погребищенського р-ну, українка, до-
могосподарка. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 29.03.1989 р.

ХРАМЛЮК ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Самгородок Козятинського р-ну, прож. м. Ір-
пінь Київської обл., українець, із селян, мало-
письменний, завідувач підсобного господарства 
Київського лісового промислового господарства, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.05.1944 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «а», 10 КК РРФСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1945 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.02.1992 р.

ХРАМЛЮК ВАСИЛЬ ДЕМИДОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Самгородок Козятинського р-ну, прож. с. Го-
лубівка Калинівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. 
Реабіл. 14.09.1960 р.

ХРАМЛЮК МАРІЯ ІЛЛІВНА, 1924 р.н., с. Сам-
городок Козятинського р-ну, українка, із селян, 
освіта середня, не одруж. Арешт. 07.02.1946 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою УНКДБ Він ниць кої обл. від 22.03.1946 р. 
справа припинена.

ХРАПКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, українець, 

із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ХРАПКО ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 17.08.1962 р.

ХРАПКО ЮХИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Жван, прож. с. Наддністрянське Мурованоку-
риловецького р-ну, українець, із селян, письмен-
ний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
01.12.1937 р. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.12.1937 р. розстріляний 29.01.1938 р. 
Реабіл. 08.06.1963 р.

ХРАПОЛОВИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту без 
певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.

ХРАПОЛОВИЧ ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
27.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.01.1961 р.

ХРАПЧУК СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., 
кол. с. Лозисько Замостського пов., Люблінської 
губ., Польща, прож. с. Юшківці Оратівського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, не одруж. Арешт. 05.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 24.07.1989 р.

ХРЕБТАНЬ КАТЕРИНА ІВАНІВНА, 1919 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, прож. кол. 
с. Крячки Чорноострівського р-ну Хмельницької 
обл., українка, із селян, освіта середня, вчитель-
ка, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.06.1941 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. Етапована в РФ. 
За постановою УНКВС Челябінської обл, РФ, від 
30.09.1943 р. справа припинена.

ХРЕБТАНЬ МАРКО ЯКОВИЧ, 1884 р.н., с. Ко-
піївка Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб, не одруж. Арешт. 
07.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
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постановою ОН ДПУ УСРР від 24.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 14.09.1989 р.

ХРЕБТАНЬ МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка Тульчин-
ського р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1959 р.

ХРЕБТАНЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
1919 р.н., кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка 
Тульчинського р-ну, прож. м. Тульчин, українець, 
із селян, малописьменний, службовець, не одруж. 
Арешт. 01.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Тульчинського РВ НКВС 
від 02.06.1944 р. направлений у спецтабір НКВС 
для фільтрації. Подальша доля невідома. Реабіл.

ХРЕЇК ВЛАС ЄВГЕНОВИЧ, 1884 р.н., с. Гор-
діївка Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 06.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою прокурора Тульчинської 
дільниці від 14.05.1932 р. справа припинена.

ХРЕЩЕНЮК ГРИГОРІЙ КУЗЬМИЧ, 1893 р.н., 
с. Йосипівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 01.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.04.1933 р. розстріляний 06.05.1933 р. Реабіл. 
20.11.1989 р.

ХРЕЩУК (КРИЩУК) ЛЕОНТІЙ ДОМІНІ-
КОВИЧ, 1891 р.н., с. Стара Мурафа Шаргород-
ського р-ну, поляк, із селян, письменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. роз-
стріляний 14.12.1937 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ХРЖАНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ, 
1881 р.н., кол. с. Шумськ Троянівського р-ну Жи-
томирської обл., прож. с. Стадниця Тетіївського 
р-ну Київської обл., українець, із селян, освіта се-
редня спеціальна, викладач технікуму свинарства, 
одруж. Арешт. 29.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Оратівського райапара-
ту ДПУ від 10.06.1932 р. справа припинена.

ХРЖОНСТОВСЬКИЙ ВІТОЛЬД ОЛЬГЕР-
ДОВИЧ, 1909 р.н., м. Харків, прож. м. Гайсин, 
поляк, із міщан, освіта середня, кіномеханік, не-
одруж. Арешт. 20.03.1930 р. Звинувач. за «спробу 
перейти кордон». За постановою Тульчинського 
окрвідділу ДПУ від 22.03.1930 р. підлягав засланню 
на Північ РФ. Подальша доля невідома. Реабіл.

ХРИЖАНСТОВСЬКА-ХРИЖАНОВСЬКА 
ПЕЛАГІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 1893 р.н., смт Ле-
тичів Хмельницької обл., прож. м. Тульчин, 
українка, із ремісників, освіта початкова, кравчи-
ня, вдова. Арешт. 16.03.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 30.07.1940 р. розстріляна 19.11.1940 р. Реабіл. 
15.01.1996 р.

ХРИПЛИВИЙ ВОЛОДИМИР ЄВТИХІЙО-
ВИЧ, 1912 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, украї-
нець, із селян, малописьменний, сезонний робіт-
ник, не одруж. Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 30.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
06.09.1963 р.

ХРИПЛИВИЙ ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 
1905 р.н., смт Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, прож. Комі АРСР, в’язень Кулойського та-
бору НКВС. Вдруге звинувач. 07.12.1941 р. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ військ 
НКВС від 04.02.1942 р. розстріляний. Реабіл. 

ХРИПЛИВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Слобода-Носковецька Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, письменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 16.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. розстрі-
ляний 08.09.1937 р. Реабіл. 06.05.1989 р.

ХРИСТЕНКО ФЕДІР КАЛИНОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Ізмаїл Одеської обл., прож. м. Жмеринка, укра-
їнець, із робітників, малописьменний, вантаж-
ник ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. Арешт. 
29.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ХРИСТИЧ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Флорине Бершадського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 05.08.1933 р. спра-
ва припинена. Вдруге за арешт. 09.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. роз-
стріляний 30.11.1937 р. Реабіл. 04.12.1962 р.

ХРИСТИЧ ОВСІЙ ТАРАСОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Чапаєвка Бершадського р-ну, прож. Сумівська 
лісодільниця, українець, із селян, малописьмен-
ний, лісовий технік, одруж., 3 дітей. Арешт. 
25.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3, 10 КК УРСР. За 
вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. за-
судж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 18.03.1992 р.
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ХРИСТИЧ-БЕРЕЗЮК ЙОСИП АДАМОВИЧ, 
1885 р.н., с. Кущинці Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, одно осіб ник. Арешт. 05.04.1930 р. 
Звинувач. за «участь у контрреволюційній діяль-
ності». За постановою Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 06.04.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 29.11.1989 р.

ХРИСТОФОР ГАННА ФРАНЦІВНА, 1891 р.н., 
с. Шершні Барського р-ну, полька, із селян, одно-
осіб ниця. Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
23.11.1989 р.

ХРИСТОФОР ДЕМ’ЯН ФРАНЦОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Шершні Барського р-ну, поляк, колгоспник. 
Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 
24.04.1989 р.

ХРИСТОФОРОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1906 р.н., м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмельниць-
кої обл., прож. м. Київ, росіянин, із робітників, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 22.09.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
КК УРСР. За вироком ВТ м. Він ниці від 28.09.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВП Він ниць кої 
залізниці від 31.05.1946 р. справа припинена.

ХРИСТОФОРОВ ФРАНКО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Вільхова Рогатинського р-ну Іва но-
Фран ків сь кої обл., прож. с. Потоки Жмеринсько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж. Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 27.05.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реа-
біл. 30.10.1991 р.

ХРИСТЮК АНДРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, колгоспник. Арешт. 06.12.1937 р. Зви-
нувач. за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
22.04.1989 р.

ХРИСТЮК МАРІЯ ІВАНІВНА, 1897 р.н., 
с. Немерче Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнка, із селян, малописьменна, колгоспниця, роз-
луч. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
15.11.1989 р.

ХРИСТЮК СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, українець, із се-

лян, освіта середня, учитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 08.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
07.06.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
23.09.1993 р.

ХРИСТЮК СИДІР ЗАХАРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 16.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
18.09.1989 р.

ХРОБАК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. с. Негрібка Перемишльського пов., Польща, 
прож. м. Добромиль Старосамбірського р-ну Львів-
ської обл., українець, із селян, освіта початкова, ке-
рівник кооперативного заводу «Молочник», не-
одруж. Арешт. 27.09.1923 р. при переході кордону 
Ка м’я нець- По діль ським прикордонним окрвідді-
лом ДПУ. Звинувач. за ст. 66, 98 КК УСРР. За по-
становою ОН ОДПУ від 22.08.1924 р. підлягав за-
сланню за межі СРСР. Реабіл.

ХРОБОСТЮК ХАРИТОН ГЕРАСИМОВИЧ, 
1876 р.н., с. Слобода-Носковецька Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, одно-
осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 06.08.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Ста-
ніславчицького райсуду від 02.09.1931 р. засудж. 
на 2 р. ВТТ. Реабіл. 10.06.1994 р.

ХРОМ МИХАЙЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
Ямпільський р-н, прож. с. Колоденці Хмель-
ницької обл., українець, із селян, малописьмен-
ний, не одруж. Арешт. 31.07.1919 р. За постановою 
Управління ОВ м. Київ від 31.07.1919 р. звільнений, 
справа припинена.

ХРОМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Житомир, прож. м. Він ниця, українець, із ре-
місників, освіта вища, економіст цук ротресту, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 07.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.12.1955 р.

ХРОМИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Берлоги Калуського р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. с. Лядова Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 16.03.1960 р.
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ХРОМИНСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1890 р.н., кол. с. Дживуля, Польща, прож. с. Пень-
ківка Шаргородського р-ну, поляк, із селян, пись-
менний, колгоспник, одруж. Арешт. 08.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. роз-
стріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 28.09.1989 р.

ХРОМОВ ВАСИЛЬ КУЗЬМИЧ, 1901 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, росіянин, із ро-
бітників, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 16.05.1962 р.

ХРУСТАЛЬОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., м. Санкт-Петербург, РФ, прож. с. Нова 
Гребля Калинівського р-ну, росіянин, із робітни-
ків, освіта вища, інженер цук ро за во ду, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.11.1956 р.

ХРУСТИНСЬКИЙ ЛЮДВІГ ВЛАДИСЛАВО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Ломачинці Сокирянського р-ну 
Чернівецької обл., прож. м. Ка м’я нець-По діль сь-
кий Хмельницької обл., поляк, із службовців, 
освіта середня, районний агроном, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 05.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого опер-
сектора ДПУ від 03.04.1931 р. справа припинена.

ХРУСТОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛУКИЧ, 
1881 р.н., с. Регляшинці Ямпільського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.11.1989 р.

ХРУСТОВСЬКИЙ ЙОСИП АВГУСТОВИЧ, 
1900 р.н., с. Новоживотів Оратівського р-ну, по-
ляк, коваль колгоспу. Арешт. 26.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 05.05.1989 р.

ХРУСТОВСЬКИЙ ТАДЕЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Якимівка Оратівського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, кравець колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 31.01.1964 р.

ХРУСЦЕВИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1885 р.н., м. Люблін, Польща, прож. с. Моївка Чер-
нівецького р-ну, поляк, із службовців, освіта се-
редня, бухгалтер цук ро за во ду. Арешт. 20.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Мо ги лів-По діль сь кої райпрокуратури від 
05.07.1939 р. справа припинена.

ХРУЩ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1894 р.н., 
кол. с. Вулиця Санакського пов., Галичина, прож. 
с. Олександрівка Тростянецького р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 5 дітей. Арешт. 26.02.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.08.1937 р. 
розстріляний 08.08.1937 р. Реабіл. 16.10.1989 р.

ХРУЩ ОНИСИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Комарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 09.10.1989 р.

ХУДА АЛЬБІН ПЕТРОВИЧ, 1904 р.н., кол. 
смт Поліське Київської обл., прож. м. Він ниця, 
поляк, із селян, малописьменний, начальник 
штампувального цеху взуттєвої фабрики. Арешт. 
22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.09.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 
19.11.1958 р.

ХУДА ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Рівець Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, учитель. Арешт. 21.06.1919 р. Зви-
нувач. за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За постановою ОВ 12 армії від 21.08.1919 р. 
розстріляний 21.08.1919 р. Реабіл. 11.09.1996 р.

ХУДЕНКО ІВАН ІСАКОВИЧ, 1894 р.н., кол. 
с. Нова Цибулівка, теп. у складі с. Цибулівка 
Тростянецького р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, колгоспник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
03.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Ободівського РВ НКВС від 11.05.1938 р. 
справа припинена.

ХУДИЙ ТЕРЕНТІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Обухів Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, одруж. Арешт. 18.12.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 25.05.1933 р. 
справа припинена.

ХУДОБІН НИКИФІР ІЛЛІЧ, 1913 р.н., с. Ве-
лика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, вій-



Сторінки людських трагедій

381

сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 20.04.1942 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
ВТ 300 СД від 29.04.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.07.1990 р.

ХУТОРНИЙ АНДРІЙ ХОМИЧ, 1902 р.н., кол. 
с. Наказне, теп. у складі с. Розкопане Погреби-
щенського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, на час арешту без певних занять, вді-
вець, 2 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 
02.01.1938 р. Реабіл. 22.06.1961 р.

ХУТОРНИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Журбинці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 14.06.1930 р. Звинувач. за ст. 18, 54-8, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
22.09.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
06.02.1990 р.

ХУТОРНИЙ МЕФОДІЙ ХОМОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Кам’яногірка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 03.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 
25.10.1937 р. Реабіл. 06.09.1989 р.

ХУТОРНИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, токар радгоспу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
11.01.1990 р.

ХУТОРЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ, 
1897 р.н., смт Томашпіль, прож. с. Оринин Ка м’я-
нець-По діль сь кого р-ну Хмельницької обл., 
українець, із робітників, освіта початкова, із ду-
ховенства, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.01.1934 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 10.01.1934 р. ув’язн. на 5 р. 
позбавлення волі. Вдруге звинувач. За постано-
вою Трійки УНКВС Ленінградської обл., РФ, від 
09.10.1937 р. розстріляний 03.11.1937 р. Реабіл. 
27.09.1989 р.

ХУХЛІЙ АГАФОН ІВАНОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Хоньківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 11.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 
02.06.1938 р. Реабіл. 07.02.1962 р.

ХУХЛІЙ ІВАН ХОМИЧ, 1898 р.н., с. Кремінне 
Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.10.1964 р.

ХУХЛІЙ МИКИТА СЕМЕНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Хоньківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 19.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 
02.06.1938 р. Реабіл. 07.02.1962 р.

ХУХЛІЙ МИКОЛА ХОМИЧ, 1890 р.н., с. Кре-
мінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 29.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ХУХЛІЙ ПАРАСКА КІНДРАТІВНА, 1878 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, україн-
ка, із селян, неписьменна, колгоспниця, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.04.1935 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а» КК УСРР. За вироком ВТ Київського ВО 
від 13.11.1935 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
27.03.1992 р.

ХУХЛІЙ ЮХИМ ГЕРАСИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 08.05.1933 р. справа припинена.

ХУХЛІЙ-ЛИПОВЕЦЬКИЙ ФЕДІР ХОМИЧ, 
1879 р.н., с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 30.10.1959 р.

ХУХРИК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Озерне Самбірського р-ну Львівської обл., прож. 
с. Дружелюбівка Калинівського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, вантажник ст. Кали-
нівка, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
20.02.1938 р. Реабіл. 14.12.1957 р.
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1. Харкова (Харькова) Галина Самійлівна. 2. Хільман Іван Несторович. 3. Ходак 
Семен Юхимович. 4. Ходак Трифон Харитонович. 5. Хоменко Павло Іванович. 
6. Хоменко Стах Іванович. 7. Хомишин Микита Корнійович. 8. Хуторний Мефодій 
Хомович.
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Ц
ЦАБАК ЛУК’ЯН КАЗИМИРОВИЧ, 1884 р.н., 
кол. с. Шостаківка, теп. у складі м. Шаргород, 
поляк, із селян, малописьменний, робітник цук-
ро за во ду, одруж., 7 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. роз-
стріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 18.04.1959 р.

ЦАБАК ЮЗЕФ АНТОНОВИЧ, 1907 р.н., с. Коз-
лівка Шаргородського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
02.10.1989 р.

ЦАБІЙ ТИХОН ЮХИМОВИЧ, 1892 р.н., с. Хма-
рівка Бершадського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.05.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 56-21 КК УСРР. За поста-
новою Він ниць кого облвідділу ДПУ у 1932 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 09.05.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 27.07.1936 р. засудж. на 
7 р. ВТТ. Реабіл. 02.12.1992 р.

ЦАЛКО МАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА, 1907 р.н., 
м. Чернівці, прож. м. Жмеринка, полька, із робіт-
ників, малописьменна, вихователька кімнати ма-
тері і дитини, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.01.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 05.11.1956 р.

ЦАЛУН АДАМ ФРАНЦОВИЧ, 1892 р.н., с. Оку-
нин Турійського р-ну Волинської обл., прож. 
м. Козятин, поляк, із селян, освіта початкова, 
слюсар майстерень ст. Козятин, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 07.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 30.09.1938 р. розстріляний 04.10.1938 р. 
Реабіл. 31.10.1989 р.

ЦАЛЬ ДАНИЛО ДАНИЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Кіровка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, бригадир колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 11.09.1957 р.

ЦАНДР (ЦАНДИР) АРСЕН ПЕТРОВИЧ, 
1899 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 

одруж., 1 дитина. Арешт. 26.09.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 07.01.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 30.11.1989 р.

ЦАП АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1905 р.н., с. Ве-
лика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, вдівець, 
3 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 11.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
06.07.1963 р.

ЦАП ВІКТОР ФІЛАТОВИЧ, 1906 р.н., с. Ве-
лика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 11.01.1938 р. розстріляний 27.01.1938 р. 
Реабіл. 31.08.1963 р.

ЦАП ІВАН ЯРЕМІЙОВИЧ, 1885 р.н., с. Вели-
ка Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.10.1989 р.

ЦАП МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.06.1933 р. справа припинена.

ЦАП МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Настасів Тернопільського р-ну Тернопільської 
обл., прож. м. Гайсин, українець, вантажник за-
лізниці. Арешт. 11.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 23.11.1937 р. розстріляний 14.01.1938 р. Реабіл. 
28.04.1989 р.

ЦАП ПАНФІЛ ХАРИТОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 04.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. 
Реабіл. 25.12.1989 р.

ЦАПЛЮК ГЕРАСИМ ІВАНОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Перепільчинці Шаргородського р-ну, прож. 
м. Козятин, українець, із селян, освіта початкова, 
оглядач колії ст. Козятин, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.04.1947 р. Звинувач. за ст. 43-1 «а», 54-11 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
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обл. від 01.07.1947 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.11.1991 р.

ЦАПЛЮК ОМЕЛЯН ФЕДОРОВИЧ, 1887 р.н., 
кол. с. Приборово, Білорусь, прож. с. Рижавка Жме-
ринського р-ну, росіянин, із селян, освіта почат-
кова, хлібороб, одруж. Арешт. 23.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. За поста новою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 26.01.1990 р.

ЦАПОВ ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., кол. 
с. Паланка Білгород-Дністровського р-ну Одесь-
кої обл., прож. с. Ободівка Тростянецького р-ну, 
молдованин, із селян, слюсар цук ро за во ду. Зви-
нувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. Подальша доля 
невідома. Реабіл.

ЦАПОК ВАСИЛЬ НИКИФОРОВИЧ, 1913 р.н., 
м. Він ниця, прож. с. Тартак Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, завідувач відді-
лу народної освіти Чечельницького р-ну, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.04.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 20.05.1945 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.09.1991 р.

ЦАПУКЕВИЧ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, 1887 р.н., с. Павлівка Калинівського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта середня, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ницького облсуду від 20.06.1939 р. виправданий.

ЦАР БОЛЕСЛАВ ХОМИЧ, 1878 р.н., кол. 
с. Дейлитки, Литва, прож. м. Козятин, литовець, 
із службовців, освіта вища, ветеринарний лікар 
залізничного вузла, одруж., 2 дітей. Арешт. 
13.05.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 03.09.1929 р. заслан. на 
3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 03.07.1995 р.

ЦАРЕНКО ІВАН ДАНИЛОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Ковалівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, сторож сушарки уста-
нови «Доннархарч», одруж., 2 дітей. Арешт. 
22.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 19.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. Реа-
біл. 06.06.1956 р.

ЦАРЕНКО СЕМЕН ГЕРАСИМОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Корюківка Чернігівської обл., прож. м. Він-
ниця, українець, із робітників, освіта початкова, 
керуючий обласною конторою державного банку, 
одруж. Арешт. 23.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 25.10.1937 р. розстріляний 26.10.1937 р. 
Реабіл. 31.05.1962 р.

ЦАРЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 
1904 р.н., с. Кірове Комінтернівського р-ну Одесь-
кої обл., прож. м. Він ниця, росіянка, із дворян, 
освіта неповна середня, друкарка відділення тор-
говельного банку. Арешт. 05.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 27.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
20.07.1960 р.

ЦАРИКІВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1875 р.н., с. Кожанка Оратівського р-ну, прож. 
с. Талалаї Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
16.02.1930 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ЦАРИКОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЯКИМО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Стрижаків Оратівського р-ну, 
прож. м. Гайсин, українець, із селян, малопись-
менний, хлібороб, одруж. Арешт. 21.11.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 05.01.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтабо-
рів. Реабіл. 05.09.1989 р. Вдруге за арешт. 03.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.05.1989 р.

ЦАРУК ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Довжок Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, письменний, рахівник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 05.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 7, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 
12.09.1958 р.

ЦАРУК ЄВСТАФІЙ АРХИПОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Животівка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Київської обл. від 16.09.1937 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 02.10.1989 р.

ЦАРУК ІВАН ЗАХАРОВИЧ, 1898 р.н., с. Дов-
жок, прож. с. Булаї Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, комірник 
радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 7, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. 
розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 12.09.1958 р.

ЦАРУК ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1892 р.н., с. Копі-
ївка Іллінецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
03.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
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постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
27.10.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. Реабіл. 
12.10.1989 р.

ЦАРУК МИРОН ПИЛИПОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Клембівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
21.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За по-
становою прокурора Мо ги лів-По діль сь кої діль-
ниці від 31.08.1931 р. справа припинена.

ЦАРУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Вербовата Христинівського р-ну Черкаської 
обл., прож. с. Троща Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, бригадир рад-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 21.05.1938 р. Реабіл. 31.07.1957 р.

ЦАРУК ПАВЛО ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Крушинівка Бершадського р-ну, прож. с. Гли-
бочок Тростянецького р-ну, українець, директор 
школи. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За ви-
роком Він ниць кого обл су ду від 20.05.1935 р. за-
судж. на 5 р. позбавлення волі. Реабіл. 24.09.1991 р.

ЦАРУК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Дзигівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 14.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.06.1989 р.

ЦАРУК СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 1897 р.н., с. Чер-
нятка Бершадського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, робітник кар’єру, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Джулинського РВ НКВС 
від 11.05.1938 р. справа припинена.

ЦАРЮК КІНДРАТ ГОРДІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Красне Тиврівського р-ну, прож. м. Тульчин, 
українець, із селян, освіта початкова, старший ін-
спектор райфінвідділу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 31.10.1938 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ та 3 р. п/п. За ухвалою Верхов-
ного суду СРСР від 03.01.1939 р. вирок відміне-
ний, справа направлена на додаткове розсліду-
вання. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 26.07.1939 р. справа припинена.

ЦАРЮК МАКАР ЯКИМОВИЧ, 1869 р.н., 
с. Юліямпіль Шаргородського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, українець, із службовців, освіта вища, го-
ловний лікар Жмеринської лікарні, одруж., 4 ді-

тей. Арешт. 19.12.1934 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 15.02.1935 р. справа припинена.

ЦАУНЕ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1887 р.н., кол. хут. 
Пильська Фегенської вол. Венденського пов., 
Латвія, прож. с. Качанівка Хмільницького р-ну, 
латиш, із селян, освіта середня, вантажник 
ст. Семки, одруж. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 14.02.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 28.06.1989 р.

ЦВЕНЬ ІВАН ОПАНАСОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Велика Бушинка Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, хлібороб, 
не одруж. Арешт. 27.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Немирів-
ської дільниці від 29.08.1931 р. справа припинена. 

ЦВЄТКОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, 
1912 р.н., с. Нова Гребля Калинівського р-ну, 
прож. м. Владивосток, РФ, росіянин, із робітни-
ків, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 30.10.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 22 СД від 
14.11.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.07.1990 р.

ЦВИК ЙОСИП КОСТЯНТИНОВИЧ, 1887 р.н., 
смт Чечельник, поляк, із робітників, малопись-
менний, слюсар-монтер спиртзаводу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
02.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.12.1960 р.

ЦВИК МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Приборівка Липовецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 30.09.1932 р. Звинувач. за ст. 56-9 
КК УСРР. За постановою ЗТВ ДПУ ст. Гайворон 
справа припинена.

ЦВИК ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Михайлин Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 17.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 29.11.1989 р.

ЦВИК ОМЕЛЯН ДЕНИСОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Молотківці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
7 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
25.01.1990 р.

ЦВИК СПИРИДОН ІСАКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Кобильня Липовецького р-ну, українець, із се-
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лян, малописьменний, машиніст Турбівської 
МТС, одруж., 4 дітей. Арешт. 03.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.03.1989 р.

ЦВИК ТРОХИМ ДАВИДОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Михайлин Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, обліковець споживчого 
товариства, не одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 29.11.1989 р.

ЦВИК ФЕДІР ФИЛИМОНОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Йосипівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 08.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 11.05.1966 р.

ЦВИК ФИЛИМОН САВОВИЧ, 1879 р.н., с. Йо-
сипівка Козятинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, робітник цук ро за во ду, одруж., 
2 дітей. Арешт. 17.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 28.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 13.11.1933 р. 
умовно достроково звільнений через хворобу. 
Реабіл. 03.09.1960 р.

ЦВИРА ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1898 р.н., с. Кро-
пивна Хмільницького р-ну, прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта середня, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж. Арешт. 08.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.12.1989 р.

ЦВІГУН ГРИГОРІЙ КИРИЛОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.09.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 03.01.1936 р. засудж. на 
7 р. ВТТ. Реабіл. 22.09.1992 р.

ЦВІГУН ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Демківка, прож. с. Ободівка Тростянецького 
р-ну, українець, із селян, освіта середня, завіду-
вач районного відділу народної освіти, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
10.06.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.

ЦВІГУН ЗАХАР ПИЛИПОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Кублич Теплицького р-ну, українець, із селян, 

малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 15.02.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЦВІГУН ІВАН ПАВЛОВИЧ, 1909 р.н., с. За-
річне Тульчинського р-ну, українець, із селян, не-
письменний, хлібороб, не одруж. Арешт. 23.01.1932 р. 
Звинувач. за ст. 16, 54-8 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 15.08.1932 р. звільнений.

ЦВІГУН ІЛАРІОН ДАНИЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 07.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 10.05.1931 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЦВІГУН КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 30.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
03.02.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
03.01.1990 р.

ЦВІГУН МАРІЯ ІВАНІВНА, 1918 р.н., с. Ко-
ролівка Липовецького р-ну, прож. м. Він ниця, 
українка, із селян, освіта початкова, прибираль-
ниця міської залізничної каси. Арешт. 11.06.1944 р. 
Звинувач. за ст. 2 Указу Президії Верховної Ради 
СРСР від 19.04.1943 р. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 16.11.1944 р. засудж. 
на 15 р. каторжних робіт. Реабіл. 01.06.1955 р.

ЦВІГУН МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Нижча Кропивна Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 19.05.1943 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 102 Да-
лекосхідної СД, РФ, від 29.06.1943 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 21.02.1966 р.

ЦВІГУН МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Королівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 02.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 17.12.1931 р. справа припинена.

ЦВІГУН ОВСІЙ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., с. Пет-
рашівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 06.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
29.11.1995 р.

ЦВІГУН ПИЛИП СТЕПАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Антонопіль Калинівського р-ну, українець, із се-
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лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 19.12.1989 р.

ЦВІГУН СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Гордіївка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник. Арешт. 
02.04.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.09.1937 р. розстріляний 13.10.1937 р. Реабіл. 
14.06.1989 р.

ЦВІГУН ТИМОФІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 22.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 28.03.1931 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЦВІГУН ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., с. Кіб-
лич Гайсинського р-ну, прож. м. Ржищів Київ-
ської обл., українець, із селян, освіта початкова, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 06.11.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 4 резервної армії від 21.11.1942 р. засудж. на 
8 р. ВТТ. Реабіл. 13.08.1991 р.

ЦВІГУН ФЕДІР ОНУФРІЙОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 26.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського окрвід-
ділу ДПУ від 22.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. За ухвалою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 08.04.1930 р. справа припинена. Реабіл. 
07.03.1990 р. Вдруге за арешт. 23.12.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 28.02.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЦВІГУН ЯКІВ ЗАХАРОВИЧ, 1902 р.н., с. Ку-
блич Теплицького р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 16.10.1938 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б», 
7, 8, 11 КК РРФСР. За постановою ВП 37 Забай-
кальського ВО, РФ, від 08.06.1939 р. справа при-
пинена.

ЦВІРКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Приморське Василівського р-ну Дніпропет-
ровської обл., прож. м. Козятин, українець, із се-
лян, освіта вища, адвокат районної колегії адво-
катів, одруж., 1 дитина. Арешт. 22.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 25.02.1966 р.

ЦВІРКУН ТАЇСІЯ КАСЯНІВНА, 1906 р.н., 
с. Городок Іллінецького р-ну, прож. смт Ситківці 
Немирівського р-ну, українка, із селян, освіта не-
повна середня, колгоспниця. Арешт. 17.05.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 27.07.1945 р. за-
судж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 18.07.1956 р.

ЦВІРКУН ЯКІВ СІЛЬВЕСТРОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Городок Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 10.10.1989 р.

ЦВІТКІС ШНЕЄР ЙОСИПОВИЧ, 1894 р.н., 
смт Тростянець, єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 05.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського окрвід-
ділу ДПУ від 31.10.1929 р. справа припинена.

ЦЕБЕГЕЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Переяслав Полтавської обл., прож. с. Дранка 
Тульчинського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
25.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР.  Ета-
пований у РФ. Помер під час слідства 06.12.1942. 
Реабіл. 06.10.1989 р.

ЦЕБЕР ЕДУАРД ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., кол. 
с. Бекарит Валмієрського пов., Латвія, прож. ст. Руд-
ниця Піщанського р-ну, латиш, ваговик ст. Руд-
ниця. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. 
розстріляний 25.02.1938 р. Реабіл. 22.11.1989 р.

ЦЕБРИК АРСЕН ПРОКОПОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Сосни Літинського р-ну, українець, із селян, 
письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЦЕБРИК ГНАТ ПРОКОПОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сосни Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
23.02.1962 р.

ЦЕБРИК ЮХИМ ПЕТРОВИЧ, 1899 р.н., с. Сос-
ни Літинського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, маркувальник лісового промислового гос-
подарства, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
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Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 15.08.1937 р. 
розстріляний 23.08.1937 р. Реабіл. 16.06.1989 р.

ЦЕБРІЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Суворовське Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстрі-
ляний 28.04.1938 р. Реабіл. 19.07.1956 р.

ЦЕГЕЛЬНИК ФЕОДОСІЯ КСЕНОФОН-
ТІВНА, 1888 р.н., с. Мітлинці Гайсинського 
р-ну, українка, із селян, освіта середня, домогос-
подарка, не одруж. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1989 р.

ЦЕДЕРБОЙМ МЕЙЄР КЕЛЬМАНОВИЧ, 
1913 р.н., кол. м. Рейовець Холмського пов. Люб-
лінського воєводства, Польща, прож. смт Пі-
щанка, єврей, кравець швейної артілі. Арешт. 
26.06.1940 р. Звинувач. за ст. 80 КК УРСР. За по-
становою ОН НКВС СРСР від 11.10.1940 р. ув’язн. 
на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЦЕЛЕБРИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНДРІ-
ЙОВИЧ, 1866 р.н., смт Літин, прож. смт Брац-
лав Немирівського р-ну, росіянин, із службовців, 
малописьменний, рахівник дорожнього відділу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 25.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Брацлавського 
РВ НКВС від 20.09.1937 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 03.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
14.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ЦЕЛИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ (ВАЛЕРІАН) 
МИКОЛАЙОВИЧ, 1899 р.н., с. Сміла, прож. 
с. Клітенка Хмільницького р-ну, поляк, пасічник 
колгоспу, одруж. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 28.04.1989 р.

ЦЕЛЛЕР АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., кол. 
с. Пшегожали Краківського пов., Польща, прож. 
м. Погребище, поляк, із робітників, малопись-
менний, вантажник кар’єру, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 11.11.1933 р. Звинувач. за ст. 142 ч. 2 КК 
УСРР. За вироком Липовецького райсуду у 1933 р. 
засудж. на 6 р. концтаборів. У 1937 р. достроко-
во звільнений. Вдруге за арешт. 14.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ЦЕЛЬНЕР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Іванів Калинівського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, слюсар вагонної дільниці 
ст. Калинівка, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.05.1938 р. роз-
стріляний 01.06.1938 р. Реабіл. 29.01.1960 р.

ЦЕЛЬНІКЕР ЯКІВ МОЙСЕЙОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Бар, єврей, із торговців, освіта середня, на час 
арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
06.11.1927 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою Мо ги лів-По діль сь кої окрпрокурату-
ри від 13.04.1928 р. справа припинена.

ЦЕНЖАРЕК ПЕТРО ФРАНЦОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Варшава, Польща, прож. м. Він ниця, поляк, із 
робітників, освіта початкова, механік гаража су-
перфосфатного заводу. Арешт. 22.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
14.12.1937 р. Реабіл. 20.06.1959 р.

ЦЕНЖАРЕК СТАНІСЛАВ ФРАНЦОВИЧ, 
1890 р.н., м. Він ниця, поляк, із робітників, мало-
письменний, бригадир водоканалу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.06.1962 р.

ЦЕНТОМИРСЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 
1898 р.н., с. Веснянка Старокостянтинівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Рублівка Совєтсько-
го р-ну Північно-Казахстанської обл., Казахстан. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. 21.12.1940 р. 
ув’язн. на 8 р. позбавлення волі. Реабіл. 26.05.1995 р.

ЦЕПЛИЙ ІВАН ДАНИЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, українець, із селян, освіта почат-
кова, механік крану ремонтного потяга ст. Жме-
ринка, одруж., 3 дітей. Арешт. 26.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. роз-
стріляний 14.10.1938 р. Реабіл. 24.02.1962 р.

ЦЕПЛИЙ МИХАЙЛО КАРПОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, українець, із робітників, мало-
письменний, тесля дільниці ст. Жмеринка, одруж., 
3 дітей. Арешт. 22.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою прокурора Жмерин-
ської дільниці від 23.05.1938 р. справа припи-
нена.

ЦЕРКАЛЕВИЧ ЛЮДВІГ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Терлівка Летичівського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Хмільник, поляк, із селян, мало-
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письменний, грабар ст. Хмільник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 20.01.1938 р. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 10.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 31.10.1989 р.

ЦЕРКЛЕВИЧ АНДРІАН ЯКОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Гута Деражнянського р-ну Хмельницької обл., 
прож. м. Бар, поляк, із службовців, малописьмен-
ний, агроном радгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
30.04.1933 р. справа припинена. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.09.1937 р. роз-
стріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 30.11.1989 р.

ЦЕРКЛЕВИЧ БОЛЕСЛАВ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Межирів Жмеринського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, десятник вап-
няних розробок, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 31.07.1973 р.

ЦЕРКЛЕВИЧ ГОНОРАТ ЯКОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Летичів Хмельницької обл., прож. м. Бершадь, 
поляк, із робітників, освіта початкова, майстер лі-
сової дільниці, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 ч. 1 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 08.03.1938 р. Реабіл. 12.12.1959 р.

ЦЕРКЛЕВИЧ ФРАНЦ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1879 р.н., с. Межирів Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 20.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. 
Реабіл. 06.11.1959 р.

ЦЕРКОВНА ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА, 
1890 р.н., с. Курашівці Мурованокуриловецького 
р-ну, українка, на час арешту без певних занять. 
Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
14.11.1989 р.

ЦЕСНЕЦЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1878 р.н., с. Лозна, прож. с. Крижанівка Хміль-
ницького р-ну, поляк, із робітників, малопись-
менний, робітник шляхової служби, одруж. 
Арешт. 18.12.1937 р. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.10.1938 р. розстрі-
ляний 15.10.1938 р. Реабіл. 25.05.1960 р.

ЦЕТНАРСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЛУК’ЯНО-
ВИЧ, 1885 р.н., м. Ямпіль, поляк, із міщан, осві-

та початкова, сторож артілі промислового комбі-
нату, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. роз-
стріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 13.12.1957 р.

ЦЕХМЕЙСТЕР СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Володіївці Барського р-ну, прож. 
м. Макіївка Донецької обл., українець, із селян, 
освіта початкова, шахтар, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.11.1953 р. УМВС Вінницької обл. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою ВТ Прик. ВО 
від 06.09.1954 р. справа припинена, звільнений.

ЦЕХМІСТЕР ЄВМЕН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1866 р.н., смт Піщанка, українець, із селян, осві-
та початкова, одно осіб ник. Арешт. 28.12.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 14.02.1930 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 26.02.1990 р.

ЦЕХМІСТЕР ЛЕОНТІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 19.08.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 12.12.1989 р.

ЦЕХМІСТЕР СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Вознівці Жмеринського р-ну, прож. смт Турбів 
Липовецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, робітник цук ро за во ду, одруж., 1 ди-
тина. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.01.1990 р. Вдруге за арешт. 01.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. 
розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ЦЕХМІСТЕР ЮХИМ МИХАЙЛОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Очеретня Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10, 11, 13 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 19.02.1930 р. ув’язн. на 10 р. концтабо-
рів. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЦЕХОТСЬКИЙ (ЦЕХЕТСЬКИЙ) ЛЕОНТІЙ 
АНДРІЙОВИЧ, 1890 р.н., с. Нижча Кропивна 
Немирівського р-ну, прож. с. Моївка Чернівець-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
лісник. Арешт. 27.01.1922 р. За постановою Мо ги-
лів-По діль сь кої НК від 07.03.1922 р. підлягав роз-
стрілу. Реабіл. 22.09.2006 р.

ЦЕХОЦЬКИЙ (ЦИХОЦЬКИЙ) МИКОЛА 
АНАНІЙОВИЧ, 1905 р.н., с. Велика Медведів-
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ка Шепетівського р-ну Хмельницької обл., прож. 
с. Здовбиця Здолбунівського р-ну Рівненської 
обл., поляк, із селян, освіта середня, на час ареш-
ту без певних занять, не одруж. Арешт. 
13.07.1926 р. Звинувач. за ст. 66 ч. 1, 98 ч. 2 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 07.01.1927 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Вдруге звинувач. За 
постановою ОН ОДПУ від 02.08.1929 р. заслан. 
на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 06.11.1996 р.

ЦЕЦЕРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, 
1871 р.н., м. Луцьк Волинської обл., прож. м. Гай-
син, литовець, освіта середня, рахівник-касир 
МТС, одруж. Арешт. 26.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 11.08.1989 р.

ЦИБА ГРИГОРІЙ ПИМОНОВИЧ, 1880 р.н., 
с-ще Степове Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 01.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
04.01.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
17.09.1992 р.

ЦИБАК НИКИФІР ОМЕЛЯНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Лучинець Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, бухгалтер рай-
виконкому, одруж., 3 дітей. Арешт. 18.09.1928 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УСРР. За постановою 
ОН ОДПУ від 11.01.1929 р. на 3 р. позбавлений 
права проживати у визначених місцевостях. Реа-
біл. 28.04.1995 р. Вдруге за арешт. 03.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.04.1964 р.

ЦИБАК ПЕТРО ОМЕЛЯНОВИЧ, 1913 р.н., 
кол. с. Вітрянка Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, військовослужбовець, 
війсь ковополонений Фінляндії, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 21.08.1940 р. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 27.09.1940 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
03.03.1958 р.

ЦИБЕНКО ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1878 р.н., с. Хохітва Богуславського р-ну Київ-
ської обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, украї-
нець, із службовців, освіта вища, юрисконсульт 
міського відділу комунального господарства, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.09.1928 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 
07.12.1928 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у визначених місцевостях. Реабіл. 20.03.1995 р.

ЦИБЕНКО МИХАЙЛО ДЕНИСОВИЧ, 1914 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, осві-

та початкова, столяр, не одруж. Арешт. 21.08.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УСРР. За постано-
вою ОВ 24 прикордонного загону НКВС від 
03.10.1935 р. справа припинена.

ЦИБІК ІПОЛИТ АНТОНОВИЧ, 1899 р.н., кол. 
с. Терки Ліського пов., Галичина, прож. м. Він ниця, 
українець, із службовців, освіта вища, агроном 
МТС, одруж., 3 дітей. Арешт. 01.02.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. роз-
стріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 22.12.1957 р.

ЦИБОРОВСЬКИЙ ІГОР МОДЕСТОВИЧ, 
1909 р.н., м. Калуга, РФ, прож. м. Він ниця, росія-
нин, освіта середня, технік-будівельник «Обл-
комгоспферми». Арешт. 27.04.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць-
кого облвідділу ДПУ від 01.06.1933 р. справа 
припинена.

ЦИБОРОВСЬКИЙ МОДЕСТ КАРЛОВИЧ, 
1874 р.н., м. Калуга, РФ, прож. м. Він ниця, росія-
нин, із службовців, освіта вища, пенсіонер, вді-
вець, 6 дітей. Арешт. 19.04.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
відділу ДПУ від 01.06.1933 р. справа припинена.

ЦИБРОВСЬКИЙ ІВАН ДАНИЛОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Гайсин, теп. у складі м. Липовець, прож. 
с. Троща Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, учитель, не одруж. 
Арешт. 27.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.09.1932 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
21.08.1989 р.

ЦИБУЛЕВСЬКИЙ ІЗРАЇЛЬ ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, 1897 р.н., смт Тростянець, єврей, із мі-
щан, освіта початкова, бухгалтер Тростянецько-
го райвиконкому. Арешт. 05.10.1929 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Тульчин-
ського окрвідділу ДПУ від 31.10.1929 р. справа 
припинена.

ЦИБУЛЬКО АНАСТАСІЯ АНТОНІВНА, 
1898 р.н., с. Білий Камінь Чечельницького р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
вдова, 2 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 17, 54-8, 11 КК УРСР. За вироком ВТ 17 СК КВО 
засудж. на 10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 31.03.1994 р.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1889 р.н., с. Комарівці Барського р-ну, по-
ляк, робітник радгоспу. Арешт. 18.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. роз-
стріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 12.05.1989 р.
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ЦИБУЛЬСЬКИЙ ГЕРШ СРУЛЬОВИЧ, 
1898 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із тор-
говців, письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
09.01.1990 р.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1890 р.н., с. Котюжани Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 01.04.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 05.07.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 15.01.1990 р. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.11.1937 р. роз-
стріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 03.08.1989 р.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Дашківці Літинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, приймальник 
установи 114 військового будівництва м. Він-
ниці, не одруж. Арешт. 31.08.1936 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 04.10.1936 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
30.11.1992 р.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦОВИЧ, 
1892 р.н., с. Гулі Барського р-ну, поляк, колгосп-
ник. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реа-
біл. 12.05.1989 р.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ, 
1884 р.н., с. Гулі Барського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
10.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. 
розстріляний 08.03.1938 р. Реабіл. 23.11.1989 р.

ЦИБУЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛА-
ЙОВИЧ, 1885 р.н., с. Комарівці Барського р-ну, 
поляк, помічник садівника радгоспу. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. 
розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 12.05.1989 р.

ЦИБУЛЯ ІВАН КЛИМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Торки Радехівського р-ну Львівської обл., 
прож. кол. с. Бугринівка, теп. у складі м. Хміль-
ник, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 29.04.1989 р.

ЦИБУЛЯК ІВАН ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1919 р.н., 
с. Павлівка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 03.12.1941 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР. За постановою ОВ в/ч 1125 від 
31.12.1941 р. справа припинена.

ЦИБУЛЯК ПЛАТОН ЯКОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Павлівка Крижопільського р-ну, прож. с. Тор-
канівка Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, учитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 
06.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.05.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. Реабіл. 
08.01.1958 р.

ЦИБУХ ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Рухотин Хотинського р-ну Чернівецької обл., 
прож. с. Наддністрянське Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, лісник лісового 
господарства, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.10.1989 р.

ЦИВИНСЬКИЙ АНДРІЙ АВГУСТОВИЧ, 
1882 р.н., с. Комсомольське Козятинського р-ну, 
прож. м. Томськ, РФ. Арешт. 1938 р. Розстріля-
ний. Реабіл. 

ЦИВІНСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ГРИГОРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, бригадир колгос-
пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 20.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. роз-
стріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 05.04.1961 р.

ЦИГАНЮК ВАСИЛЬ ЄВТИХІЙОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.06.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-6, 56-17 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 29.09.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.02.1962 р.

ЦИГОЛЬНИК-ЧОБОТАР КИРИЛО ОЛЕКСІ-
ЙОВИЧ, 1888 р.н., с. Печера Тульчинського р-ну, 
прож. с. Кармалюківка Балтського р-ну Одеської 
обл., українець, із селян, малописьменний, член 
сільськогосподарської комуни, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 02.10.1925 р. Звинувач. за ст. 56-16 КК 
УСРР. За постановою Тульчинської окрпрокура-
тури від 14.12.1927 р. справа припинена.

ЦИГУЛЬСЬКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН ІВАНО-
ВИЧ, 1887 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. 
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м. Жмеринка, молдованин, із селян, освіта почат-
кова, слюсар вагоноремонтного депо ст. Жме-
ринка, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 22.11.1937 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. За ухвалою ОН НКВС СРСР від 
11.01.1940 р. термін покарання змінено на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 26.01.1990 р.

ЦИЛІНКОВСЬКИЙ МАРЦИН СИМОНО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Синички Шепетівського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освіта початкова, одруж. 
Арешт. 22.10.1933 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
26.02.1934 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ЦИМБАЛ АРСЕНІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Паріївка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 20.06.1933 р. справа припинена.

ЦИМБАЛ АРТЕМ ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 22.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 7, 10, 
13 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
07.10.1938 р. Реабіл. 29.06.1962 р.

ЦИМБАЛ ГРИГОРІЙ УСТИНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Кивачівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 02.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Уманської окрпрокура-
тури від 16.12.1929 р. справа припинена.

ЦИМБАЛ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1873 р.н., с. Но-
сівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, не-
письменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
06.10.1989 р.

ЦИМБАЛ ІВАН ПОРФИРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Слобода-Межирівська, прож. с. Межирів Жме-
ринського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, бурильник розробок «Цукрокамінь», 
одруж., 4 дітей. Арешт. 12.05.1935 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 19.08.1935 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
31.07.1990 р.

ЦИМБАЛ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Гармаки Барського р-ну, українець, із селян, 

освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 09.08.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. За вироком ВТ Пів ден но-За хід ної залізни-
ці від 12.08.1941 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
27.11.1995 р.

ЦИМБАЛ КУЗЬМА КАЛЕНИКОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Турбів Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, касир пошти, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 02.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого окрвід-
ділу ДПУ від 08.01.1931 р. справа припинена.

ЦИМБАЛ МИКИТА ПРОКОПОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 18.06.1959 р.

ЦИМБАЛ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Верхівка Тростянецького р-ну, українець, із 
службовців, малописьменний, рахівник-бух гал-
тер сільськогосподарського технікуму, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 08.04.1933 р. справа припинена.

ЦИМБАЛ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1921 р.н., с. Заливанщина Калинівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 10.06.1943 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 
48 армії від 07.07.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ та 
3 р. п/п. Реабіл. 22.11.1996 р.

ЦИМБАЛ НИКИФІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Червоне Гайворонського р-ну Кіровоградської 
обл., українець, із селян, малописьменний, робіт-
ник радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.02.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 11.01.1990 р.

ЦИМБАЛ ОПАНАС АРТЕМОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 12.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.04.1955 р.

ЦИМБАЛ ПАРАСКА МИКИТІВНА, 1921 р.н., 
с. Лиса Гора Іллінецького р-ну, прож. с. Носівці 
Гайсинського р-ну, українка, письменна, не-
одруж. Арешт. 18.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
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«а» КК УРСР. За постановою Ситковецького РВ 
НКВС від 04.09.1944 р. справа припинена.

ЦИМБАЛ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Велика Киріївка Бершадського р-ну, украї-
нець, освіта середня, священик, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 28.09.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
28.02.1934 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 
22.09.1965 р.

ЦИМБАЛ СИДІР СЕМЕНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.10.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 14.01.1960 р.

ЦИМБАЛ ТРОХИМ УСТИМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Павлівка Калинівського р-ну, прож. м. Кали-
нівка, українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, рахівник «Шляхбуд», одруж., 2 дітей. Арешт. 
07.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.02.1958 р.

ЦИМБАЛ ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 20.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Ситковецького РВ НКВС 
від 21.08.1944 р. справа припинена.

ЦИМБАЛІСТИЙ (ЦИМБАЛІСТ) ЙОСИП 
ІВАНОВИЧ, 1884 р.н., с. Джурин Шаргород-
ського р-ну, прож. м. Він ниця, українець, із се-
лян, освіта середня, рахівник державного банку, 
не одруж. Арешт. 16.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
17.12.1930 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 01.12.1989 р.

ЦИМБАЛЮК АНАНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1886 р.н., с. Гущинці Калинівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 04.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстрі-
ляний 25.10.1937 р. Реабіл. 14.11.1962 р.

ЦИМБАЛЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Стетківці Житомирської обл., прож. с-ще Си-
біряк Тегульдетського р-ну Томської обл., РФ, 
член сільськогосподарської артілі «Сибіряк». 
Арешт. 1938 р. Розстріляний. Реабіл. 

ЦИМБАЛЮК ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, украї-

нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 29.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.08.1957 р.

ЦИМБАЛЮК ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 30.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 08.08.1989 р.

ЦИМБАЛЮК ГРИГОРІЙ АРСЕНОВИЧ, 
с. Карбівка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. За 
постановою Тульчинської окртрійки ДПУ від 
06.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
10.11.1995 р.

ЦИМБАЛЮК ГРИГОРІЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 
1905 р.н., с. Росоша Липовецького р-ну, прож. 
с. Очеретня Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, столяр ст. Погреби-
ще, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 56-17 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Київської обл. від 11.09.1937 р. ув’язн. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 20.03.1968 р.

ЦИМБАЛЮК ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Чепелі Хмільницького р-ну, украї-
нець, колгоспник. Арешт. 20.10.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кої 
міжрайпрокуратури від 12.06.1931 р. справа при-
пинена. Вдруге за арешт. 02.02.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 21.05.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 03.11.1989 р. Втретє за арешт. 11.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 25.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.05.1989 р.

ЦИМБАЛЮК КИРИЛО ІВАНОВИЧ, 1864 р.н., 
с. Стрільчинці Немирівського р-ну, прож. м. Не-
мирів, українець, із селян, малописьменний, пен-
сіонер, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.10.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кої міжрайпрокуратури від 15.06.1931 р. 
справа припинена.

ЦИМБАЛЮК КИРИЛО ПАВЛОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Марківка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
16.08.1928 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Уманської окрпрокуратури від 
06.11.1928 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
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20.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої міжрайпрокуратури від 
21.06.1931 р. справа припинена. Втретє за арешт. 
02.02.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 21.05.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЦИМБАЛЮК КИРИЛО ПАРФЕНТІЙОВИЧ, 
1886 р.н., с. Будьки Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 21.10.1924 р. Звинувач. за 
ст. 76 ч. 1 КК УСРР. За вироком Подільського 
губсуду від 25.03.1925 р. звільнений. Вдруге за-
арешт. 13.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 29.03.1938 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 25.07.1991 р.

ЦИМБАЛЮК ЛЕОНТІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Карбівка Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, тесля, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 
17.01.1938 р. Реабіл. 05.09.1989 р.

ЦИМБАЛЮК ЛУКА ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Звину-
вач. 20.09.1929 р. за ст. 54-6, 24, 80 КК УСРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 29.01.1930 р. ув’язн. на 
3 р. концтаборів. Вдруге заарешт. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 24.04.1943 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
26.01.1990 р.

ЦИМБАЛЮК МАРКІЯН ДМИТРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Кузьминці Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, на час арешту без 
певних занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 10.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1989 р.

ЦИМБАЛЮК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Бабинці, прож. с. Бистрик Погреби-
щенського р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 29.11.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 05.03.1930 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЦИМБАЛЮК НИКИФІР ТИМОФІЙОВИЧ, 
1898 р.н., смт Тиврів, українець, із селян, освіта 
середня, учитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 

постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
21.04.1938 р. розстріляний 25.05.1938 р. Реабіл. 
23.12.1959 р.

ЦИМБАЛЮК ОВСІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Міжлісся Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.01.1957 р.

ЦИМБАЛЮК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, 
1903 р.н., с. Сніжна Погребищенського р-ну, 
прож. с. Скоморошки Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, секретар кон-
тори цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 29.11.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
Бердичівського окрвідділу ДПУ від 22.04.1930 р. 
справа припинена.

ЦИМБАЛЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Лаврівка Ямпільського р-ну, українець, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 05.02.1990 р.

ЦИМБАЛЮК ПЕТРО НИКОНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Вернигородок Козятинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, стрілочник ст. Козя-
тин, одруж., 4 дітей. Арешт. 21.02.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-3, 10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 
Він ниць кої залізниці від 18.03.1944 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 31.12.1993 р.

ЦИМБАЛЮК ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1922 р.н., с. Скоморошки Оратівського р-ну, 
українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
журналіст, не одруж. Арешт. 10.01.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 08.07.1944 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.01.1992 р.

ЦИМБАЛЮК ПРОХІР НИКИФОРОВИЧ, 
1875 р.н., с. Куниче Крижопільського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 24.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За вироком Крижопільського нарсуду 
від 28.12.1932 р. засудж. на 3 р. концтаборів. За 
ухвалою Він ниць кого обл су ду від 10.01.1933 р. 
звільнений з-під варти у зв’язку зі старістю. Реабіл.

ЦИМБАЛЮК СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Лаврівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
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Арешт. 12.03.1938 р. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. роз-
стріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 14.10.1959 р.

ЦИМБАЛЮК СИДІР ЄВТИХІЙОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Заруддя Оратівського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 15.05.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 11.10.1989 р.

ЦИМБАЛЮК ТИМОФІЙ ТИХОНОВИЧ, 
1890 р.н., смт Муровані Курилівці, українець, із 
селян, письменний, їздовий лікарні, одруж. 
Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
30.05.1938 р. засудж. на 7 р. позбавлення волі. Ре-
абіл. 14.08.1991 р.

ЦИМБАЛЮК ТИХІН СТЕПАНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Краснопілка Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб ник. 
Арешт. 04.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 08.06.1930 р. 
заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 11.06.1990 р.

ЦИМБАЛЮК ФЕДІР МЕФОДІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Брицьке Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 9 дітей. Арешт. 16.01.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-3 КК УРСР. За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 24.02.1944 р. справа припинена.

ЦИМБАЛЮК ФЕДІР ТИМОФІЙОВИЧ, 
1903 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, рахівник колгос-
пу, одруж., 4 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 19.12.1937 р. розстріляний 
27.12.1937 р. Реабіл. 05.09.1961 р.

ЦИМБАЛЮК ЯКІВ НИКАНОРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Володимирівка Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник. Арешт. 03.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.06.1989 р.

ЦИМБАЛЮК ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, прож. с. Летків-
ка Тростянецького р-ну, українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, учитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
04.03.1962 р.

ЦИМБАРОВИЧ ДАНИЛО АНТОНОВИЧ, 
1913 р.н., с. Широка Гребля, прож. с. Пляхова 
Козятинського р-ну, поляк, із службовців, освіта 
середня, вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 
10.04.1973 р.

ЦИМБАРОВИЧ ЛЮДВІГ ЙОСИПОВИЧ, 
1906 р.н., с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. 
м. Малоярославець Калузької обл., РФ, поляк, 
робітник цук ро за во ду. Звинувач. за ст. 58-9, 11 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
16.03.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 

ЦИМБЛЕР ГЕРШ ВОЛЬФОВИЧ, 1898 р.н., 
єврей. Звинувач. за «участь у троцькістській ді-
яльності». 23.09.1936 р. ув’язн. на 5 р. позбавлен-
ня волі. Вдруге звинувач. За постановою Трійки 
УНКВС Дальбуду, РФ, від 10.04.1938 р. розстрі-
ляний 28.04.1938 р. Реабіл. 27.05.1957 р.

ЦИМБРОВИЧ СТАНІСЛАВ ВЕНЕДИКТО-
ВИЧ, 1892 р.н., с. Комсомольське Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, письменний, працівник 
радгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. 
розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 18.02.1960 р.

ЦИМЕЛЬЗОН МЕЄР МОЙСЕЙОВИЧ, 1904 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, єврей, із торгов-
ців, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять. Арешт. 10.12.1925 р. Звинувач. за ст. 61 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 11.05.1926 р. 
справа припинена.

ЦИМОХА МИКИТА ТИМОФІЙОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Клюки Тетіївського р-ну Київської обл., украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 30.03.1929 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
17.08.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Вдруге зви-
нувач. За постановою ОН ОДПУ від 29.07.1932 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 24.11.1994 р.

ЦИНІТ КАРЛ МАРТИНОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Рига, Латвія, прож. с. Соболівка Теплицького 
р-ну, латиш, із робітників, освіта початкова, ви-
конавець робіт Тульчинського лісового промис-
лового господарства, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 22.05.1937 р. 
справа припинена.
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ЦИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1899 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, українець, 
із робітників, завідувач відділу кадрів облфін-
відділу, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 14.10.1938 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1956 р.

ЦИПО ГРЕТА БОРИСІВНА, 1925 р.н., м. Ко-
зятин, українка, із робітників, освіта неповна се-
редня, рахівник птахокомбінату, не одруж. 
Арешт. 10.10.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 28.11.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
08.09.1992 р.

ЦИППЕЛЬ ОСКАР-РІХАРД ГЕНРІХОВИЧ, 
1879 р.н., кол. м. Згерж Лодзінського пов., Поль-
ща, прож. м. Він ниця, німець, із робітників, осві-
та початкова, завідувач торгівельного відділу 
контори «Головгума», одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.02.1938 р. 
розстріляний 25.02.1938 р. Реабіл. 10.01.1959 р.

ЦИПЦЮРА АФАНАСІЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 
1904 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 11.11.1937 р. розстріляний 
26.11.1937 р. Реабіл. 19.11.1960 р.

ЦИПЦЮРА ГНАТ АНТОНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 25.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 16.07.1991 р.

ЦИПЦЮРА ІВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 08.06.1962 р.

ЦИРАТ ЛІДІЯ ЛЮДВІГІВНА, 1887 р.н., с. За-
в’ялівка Макарівського р-ну Київської обл., 
прож. м. Він ниця, українка, із робітників, непись-
менна, домогосподарка, вдова, 2 дітей. Арешт. 
23.02.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ОН МВС СРСР від 20.06.1946 р. 
заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 04.01.1990 р.

ЦИРЕФ КАТЕРИНА ДАВИДІВНА, 1902 р.н., 
м. Гайсин, єврейка, із службовців, освіта незакін-

чена вища, домогосподарка, одруж. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РРФСР. Заслана на 1 р. Вдруге зви-
нувач. за ст. 17, 58-8, 11 КК РРФСР. За вироком 
Верховного суду СРСР засудж. на 10 р. ВТТ і 5 р. 
п/п. Втретє звинувач. За постановою Трійки 
УНКВС Ленінградської обл., РФ, від 27.10.1937 р. 
розстріляна 04.11.1937 р. Реабіл. 

ЦИРЕФ МАРКО ДАВИДОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Гайсин, єврей, із службовців, освіта середня, 
технік-будівельник, розлуч. Звинувач. за ст. 17, 
58-8, 11 КК РРФСР. За вироком Верховного суду 
СРСР засудж. на 10 р. ВТТ і 5 р. п/п. Вдруге зви-
нувач. За постановою Трійки УНКВС Ленінград-
ської обл., РФ, від 27.10.1937 р. розстріляний 
04.11.1937 р. Реабіл. 

ЦИСИНА ЄВГЕНІЯ ІЗРАЇЛІВНА, 1909 р.н., 
м. Хмільник, прож. м. Він ниця, єврейка, із служ-
бовців, освіта вища, лікар. Арешт. 07.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Він ниць кої облпрокуратури від 04.02.1939 р. 
справа припинена.

ЦИСНЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯН-
ТИНОВИЧ, 1899 р.н., с. Степанки Мурованоку-
риловецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, тесля колгоспу, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 16.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабіл. 17.09.1958 р.

ЦИХАНЕВИЧ (ЦІХАНЕВИЧ) ПАРФЕН 
ПЕТРОВИЧ, 1900 р.н., с. Михайлівка Шарго-
родського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, коваль колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1989 р.

ЦИХАНЕВИЧ (ЦІХАНЕВИЧ) ПРОХОР 
ПЕТ РОВИЧ, 1900 р.н., с. Михайлівка Шаргород-
ського р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ, (умовно). Реабіл. 22.01.1990 р.

ЦИХАНОВИЧ ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., с. Негневичі Новогрудського р-ну Грод-
ненської обл., Білорусь, прож. м. Ладижин Трос-
тянецького р-ну, білорус, із селян, освіта вища, 
головний інженер спиртзаводу, одруж. Арешт. 
17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 07.01.1972 р.
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ЦИХАНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Очитків Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, касир районної 
ощадкаси, одруж. Арешт. 05.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 6, 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 
23.11.1937 р. Реабіл. 12.09.1958 р.

ЦИХИЙ СТАХ ТИМОФІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Шпирки Барського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ЦИХМЕЙСТЕР ПИЛИП МИКИТОВИЧ, 
1886 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, неписьменний, ро-
бітник цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
25.07.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.11.1989 р.

ЦИХОВСЬКА ФОТИНА ПЕТРІВНА, 1916 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, прож. м. Неми-
рів, росіянка, із селян, неписьменна, колгоспни-
ця, вдова. Звинувач. «як член сім’ї зрадника 
Батьківщини». За постановою ОН МДБ СРСР від 
11.12.1946 р. заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 
04.04.1995 р.

ЦИХОВСЬКИЙ ЮЛІАН НАРЦИСОВИЧ, 
1900 р.н., м. Хмільник, поляк, із службовців, ма-
лописьменний, завідувач бази перевалки плодо-
овочів, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 23.03.1967 р.

ЦИХОТСЬКИЙ (ЦІХОТСЬКИЙ) БОЛЕ-
СЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 1888 р.н., кол. с. Соб-
ківці Базалійського р-ну, прож. смт Антоніни 
Красилівського р-ну Хмельницької обл., поляк, 
із селян, освіта початкова, робітник племінного 
заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.11.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 26.02.1934 р. заслан. на 3 р. 
на Північ РФ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ЦИХОЦЬКА (ЦІХОЦЬКА) ГАННА АНТО-
НІВНА, 1907 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, поль-
ка, із селян, малописьменна, кухар військової 
частини, не одруж. Арешт. 24.01.1932 р. Звинувач. 
за ст. 20, 54-6 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 09.06.1932 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. За постановою ОН ОДПУ від 09.08.1932 р. 
вирок змінений на 3 р. заслання до Казахстану. 
Реабіл. 11.03.1990 р.

ЦИХОЦЬКА (ЦІХОЦЬКА) ІРИНА АНДРІ-
ЇВНА, 1903 р.н., м. Черкаси, прож. м. Він ниця, 
українка, із робітників, освіта середня, кухар 
військового складу, одруж. Арешт. 27.03.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 17.07.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.10.1953 р.

ЦИХОЦЬКА (ЦІХОЦЬКА) МАРІЯ АНТО-
НІВНА, 1917 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, поль-
ка, із міщан, освіта неповна середня, домогоспо-
дарка, не одруж. Арешт. 02.04.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 03.05.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Ре-
абіл. 17.03.1998 р.

ЦИХОЦЬКА (ЦІХОЦЬКА) СОФІЯ ЛАВРЕН-
ТІЇВНА, 1877, смт Заболотів Снятинського р-ну 
Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. м. Мо ги лів-По діль-
сь кий, полька, із ремісників, неписьменна, домо-
господарка, одруж., 5 дітей. Арешт. 02.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 03.05.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 17.03.1998 р.

ЦИХОЦЬКА (ЦІХОЦЬКА)-КІНОЛЕВСЬКА 
ВІРА ІВАНІВНА, 1910 р.н., м. Житомир, прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українка, із міщан, не-
письменна, поденна робітниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 24.01.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
09.06.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. За поста-
новою ОН ОДПУ від 09.08.1932 р. вирок зміне-
ний на 3 р. заслання до Казахстану. Реабіл. 
11.03.1990 р.

ЦИХОЦЬКИЙ (ЦІХОЦЬКИЙ) АНТОН ТИ-
МОФІЙОВИЧ, 1873 р.н., кол. с. Острови, теп. у 
складі м. Мо ги лів-По діль сь кий, поляк, із селян, 
неписьменний, швець, одруж., 5 дітей. Арешт. 
02.04.1933 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 03.05.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 17.03.1998 р.

ЦИХОЦЬКИЙ (ЦІХОЦЬКИЙ) ЙОСИП АН-
ТОНОВИЧ, 1903 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, по-
ляк, із ремісників, освіта початкова, швець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 31.12.1931 р. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 14.08.1932 р. підлягав розстрілу. 
За ухвалою ОН ОДПУ від 14.08.1932 р. вирок змі-
нено на 10 р. концтаборів. Реабіл. 11.03.1990 р. Втік 
із табору. Переховувався у м. Могилів-Поділь сь-
кий. Вдруге за арешт. 03.01.1934 р. Звинувач. за 
ст. 16-80, 54-6, 78 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 23.02.1934 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.12.1989 р.
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ЦИЦАК ГНАТ МИКИТОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Лука Немирівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 10.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 03.09.1937 р. розстріляний 13.09.1937 р. 
Реабіл. 05.12.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКА (ЦІЦЮРСЬКА) ЄВГЕНА 
ТЕОФІЛІВНА, 1896 р.н., м. Постави Вітебської 
обл., Білорусь, прож. хут. Чемориський Барсько-
го р-ну, білоруска, із селян, письменна, домогос-
подарка, вдова, 1 дитина. Арешт. 04.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. 
розстріляна 21.02.1938 р. Реабіл. 18.07.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) АНТОН 
ВОЙЦЕХОВИЧ, 1893 р.н., с. Чемериське Барсько-
го р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, рахів-
ник колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.03.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 21.05.1932 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Вдруге звинувач. За постановою 
УНКВС Дальбуду, РФ, від 29.04.1938 р. розстріля-
ний 16.05.1938 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) ГНАТ 
ФРАНЦОВИЧ, 1913 р.н., с. Чемериси-Барські 
Барського р-ну, прож. ст. Білокоровичі Жито-
мирської обл., поляк, із селян, освіта початкова, 
вій сь ко во служ бо вець. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 07.01.1938 р. розстріляний 
14.01.1938 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) ГРИГО-
РІЙ ПАВЛОВИЧ, 1885 р.н., с. Стасюки Барсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 08.02.1938 р. 
розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 20.09.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) ЙОСИП 
ВОЙТКОВИЧ, 1883 р.н., с. Чемериське Барсько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) ЙОСИП 
ПЕТРОВИЧ, 1895 р.н., с. Чемериське Барського 
р-ну, поляк, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 

УНКВС Він ниць кої обл. від 16.01.1938 р. розстрі-
ляний 01.02.1938 р. Реабіл. 15.03.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) ПАВЛО 
АДАМОВИЧ, 1897 р.н., с. Чемериси-Барські Бар-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
хлібороб, одруж., 3 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. розстрі-
ляний 11.02.1938 р. Реабіл. 23.11.1989 р.

ЦИЦЮРСЬКИЙ (ЦІЦЮРСЬКИЙ) ПЕТРО 
АДАМОВИЧ, 1894 р.н., с. Чемериське Барського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, робітник 
Ялтушківського цук ро за во ду, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 
07.07.1989 р.

ЦИШЕВСЬКИЙ ГАВРИЛО ЗАХАРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Джуржівка Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл., в’язень Ухтпечлагу НКВС 
СРСР. Вдруге звинувач. 21.12.1937 р. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За постановою Трійки УНКВС Ар-
хангельської обл., РФ, розстріляний. Реабіл. 

ЦИШКОВСЬКИЙ МАР’ЯН ПЕТРОВИЧ, 
1878 р.н., Буковина, прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, поляк, із службовців, неписьменний, на час 
арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
21.03.1931 р. Звинувач. за ст. 16-80 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 22.11.1931 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів (умовно). Реабіл. 10.11.1989 р.

ЦІВІНСЬКИЙ АДАМ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1888 р.н., с. Юрівка Козятинського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 01.04.1938 р. Реа-
біл. 25.04.1989 р.

ЦІЛІЦІНСЬКИЙ КАРОЛЬ ІВАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Підлісний Олексинець Городоцького 
р-ну Хмельницької обл., прож. кол. с. Стара Обо-
дівка, теп. у складі с. Ободівка Тростянецького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, тракто-
рист колгоспу, одруж. Арешт. 04.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 08.03.1938 р. Реабіл. 05.08.1969 р.

ЦІЛОМУДРИЙ СПИРИДОН МИКИТОВИЧ, 
1881 р.н., с. Варварівка Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 22.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
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обл. від 09.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
03.11.1989 р.

ЦІЛЬМАК ПЕТРО ЮХИМОВИЧ, 1932 р.н., 
с. Нижчий Ольчедаїв Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, учень, 
не одруж. Арешт. 20.08.1948 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 09.10.1948 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.04.1990 р.

ЦІЛЬМАК ОЛЕКСІЙ (ОЛЕКСАНДР) ТРО-
ФИМОВИЧ (МИТРОФАНОВИЧ), 1892 р.н., 
с. Іракліївка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.12.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 17.03.1931 р. ув’язн. на 7 р. концтаборів. Реабіл.

ЦІМЕРМАН ЄЛИЗАВЕТА МАКСИМІВНА, 
1906 р.н., смт Шпиків Тульчинського р-ну, прож. 
м. Бар, українка, із міщан, освіта середня, учениця 
агрономічної школи, не одруж. Арешт. 21.09.1922 р. 
Звинувач. за «участь у контрреволюційній діяль-
ності». Подальша доля невідома. Реабіл.

ЦІМЕРМАН ІСААК ЙОСИПОВИЧ, 1921 р.н., 
кол. м. Рейовець Холмського пов. Люблінського 
воєводства, Польща, прож. смт Піщанка, єврей, 
із ремісників, кравець швейної артілі. Арешт. 
26.06.1940 р. Звинувач. за ст. 80 КК УРСР. За по-
становою ОН НКВС СРСР від 11.10.1940 р. ув’язн. 
на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЦІМЕРМАН МАРІЯ ФЕДОРІВНА, 1898 р.н., 
с. Бердуни Пінського р-ну Брестської обл., Біло-
русь, прож. с. Грушківці Калинівського р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, на час арешту 
без певних занять. Арешт. 10.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 17.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.08.1989 р.

ЦІМЕРМАН СТАНІСЛАВ ПАВЛОВИЧ, 
1901 р.н., кол. с. Хачув Санокської губ., Польща, 
прож. с. Грушківці Калинівського р-ну, поляк, 
робітник бази цук ротресту. Арешт. 29.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.06.1989 р.

ЦІНТРИКЕВИЧ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1895 р.н., м. Чуднів Житомирської обл., 
прож. с. Рогинці Хмільницького р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, рахівник кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.08.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 10.10.1937 р. розстріляний 
16.10.1937 р. Реабіл. 08.08.1972 р.

ЦІОМЕНКО ОПАНАС ПОЛІКАРПОВИЧ, 
1899 р.н., м. Жмеринка, прож. м. Козятин, украї-
нець, із робітників, освіта неповна середня, дис-
петчер ст. Козятин, одруж., 3 дітей. Арешт. 
15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 
27.02.1957 р.

ЦІПКО ПИМОН ІЛАРІОНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Комарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, військовополонений Фін-
ляндії, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.08.1940 р. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 18.09.1940 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 15.05.1958 р.

ЦІСАР ГРИГОРІЙ ХОМИЧ, 1887 р.н., с. Ми-
кулинці Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 08.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.04.1929 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 01.03.1930 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Реабіл. 27.09.1989 р.

ЦІСАР ЗАХАР ГРИГОРОВИЧ, 1898 р.н., с. Ка-
люсик Віньковецького р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Золотогірка Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.12.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 09.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЦІСАР ІВАН МУСІЙОВИЧ, 1883 р.н., с. Степа-
нівка Теплицького р-ну, прож. ст. Липовець, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, дорожний май-
стер, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.12.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ЗТВ 
ДПУ ст. Христинівка від 28.04.1933 р. справа 
припинена.

ЦІСАР ЙОСИП МИКИТОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Гринчук Ка м’я нець-По діль сь кого р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Тульчин, українець, із ду-
ховенства, освіта вища, священик, одруж. Арешт. 
28.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 12.05.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 23.11.1989 р.

ЦІСАР САВА ЮХИМОВИЧ, 1879 р.н., с. Дми-
трашківка Піщанського р-ну, українець, пись-
менний, одно осіб ник, одруж., 6 дітей. Арешт. 
12.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 24.03.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 08.02.1990 р.
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ЦІСАР ЯКІВ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Дмитрашківка Піщанського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 13.12.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 13.02.1990 р.

ЦІСІНА ЄВГЕНІЯ ІЗРАЇЛІВНА, 1907 р.н., 
м. Хмільник, прож. м. Він ниця, єврейка, із служ-
бовців, освіта вища, лікар дитячої поліклініки 
спиртзаводу. Арешт. 02.10.1937 р. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. на 5 р. передана 
під нагляд органів НКВС. Реабіл. 20.03.1995 р. 
Вдруге за арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпро-
куратури від 04.02.1939 р. справа припинена.

ЦІХИЙ ЙОСИП ТИМОФІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Шпирки Барського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, обліковець колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.09.1989 р.

ЦІХОМСЬКИЙ ІВАН БЕНЕДИКТОВИЧ, 
1877 р.н., с. Яришівка Томашпільського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 26.04.1989 р.

ЦМОКАЛЮК ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Березівка Чернівецького р-ну, прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, осві-
та початкова, сторож паливного складу. Арешт. 
25.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
22.09.1938 р. розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ЦОКАН (ЦЕКАН) ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 
1887 р.н., с. Красне Турківського р-ну Львівської 
обл., прож. смт Брацлав Немирівського р-ну, 
українець, із службовців, освіта середня, учи-
тель, не одруж. Арешт. 07.04.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 18.09.1989 р. Після звільнення прож. у м. Кали-
нівка, конюх колгоспу. Вдруге заарешт. 11.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1989 р.

ЦОКУР ГАВРИЛО ЯКОВИЧ, 1900 р.н., с. Ко-
марів Він ниць кого р-ну, українець, із селян, непись-
менний, колгоспник, одруж. Арешт. 05.10.1937 р. 

Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Вороновицького РВ НКВС від 27.08.1938 р. спра-
ва припинена.

ЦОКУР СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Комарів Він ниць кого р-ну, українець, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
02.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою прокурора Немирівської дільниці 
від 19.05.1931 р. справа припинена.

ЦОПЕК ЕДУАРД ПАВЛОВИЧ, 1908 р.н., 
м. Дніпропетровськ, прож. ст. Шпиків Тульчин-
ського р-ну, поляк, із службовців, освіта середня, 
хімік цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 15.12.1927 р. 
Звинувач. за ст. 17-80, 54-6 КК УСРР. За постано-
вою ОН ОДПУ від 17.05.1929 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Вдруге звинувач. За постановою 
ОН ОДПУ від 07.02.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Втретє заарешт. Звинувач. за ст. 58-6 КК 
РРФСР. За постановою Трійки УНКВС Сверд-
ловської обл., РФ, від 27.10.1938 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.05.1997 р.

ЦОРИН АВРАМ ЛЬВОВИЧ, 1900 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із службовців, письменний, інженер 
обласного продовольчого тресту, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 9, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.12.1937 р. розстріляний 14.12.1937 р. Реа-
біл. 24.01.1958 р.

ЦТІБІР ІЛЛЯ ЙОСИПОВИЧ, 1885 р.н., кол. 
с. Потік, Польща, прож. м. Шаргород, поляк, із 
службовців, письменний, агроном Шаргород-
ської МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 28.11.1937 р. роз-
стріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЦУДАК ЛЕОПОЛЬД ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1896 р.н., кол. с. Зебжидовиця, Польща, прож. 
м. Він ниця, німець, із робітників, освіта неповна 
середня, столяр будівництва, одруж. Арешт. 
08.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 22.09.1938 р. Реабіл. 
16.07.1958 р.

ЦУЗМЕР ЙОСИП ВОЛЬФОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, єврей, із 
торговців, освіта початкова, бухгалтер будівель-
ної контори, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою Він ниць кої облпрокуратури від 22.04.1939 р. 
справа припинена.

ЦУКАНОВ АРТАМОН ЄВСТИГНІЙОВИЧ, 
1890 р.н., кол. с. Пилипонівка, теп. у складі м. Бер-
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шадь, росіянин, із селян, малописьменний, хлі-
бороб, одруж., 7 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. роз-
стріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 17.09.1958 р.

ЦУКАНОВ ЛАВРЕНТІЙ ЄВСТИГНІЙОВИЧ, 
1899 р.н., кол. с. Пилипонівка, теп. у складі 
м. Бершадь, росіянин, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-9, 10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 03.01.1990 р.

ЦУКАНОВ СЕМЕН СЕРГІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
кол. с. Пилипонівка, теп. у складі м. Бершадь, росія-
нин, із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
7 дітей. Арешт. 04.02.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 22.03.1930 р. підлягав 
засланню на Північ РФ. Реабіл. 15.09.1995 р. Вдруге 
за арешт. 14.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 23.08.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 29.12.1989 р.

ЦУКЕРМАН ЙОСИП АБРАМОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із ремісників, освіта вища, 
військовий лікар, одруж. Арешт. 19.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б», 8, 9, 11 КК РРФСР. За 
вироком Верховного суду СРСР від 23.03.1938 р. 
розстріляний 29.03.1938 р. Реабіл. 08.09.1956 р.

ЦУКЕРМАН МИКОЛА АРОНОВИЧ, 1891 р.н., 
м. Рівне, прож. м. Він ниця, єврей, із службовців, 
освіта вища, доцент кафедри дитячих хвороб ме-
дичного інституту, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.10.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком 437 ВТ КВО від 06.06.1939 р. засудж. 
до розстрілу. За ухвалою Верховного суду СРСР 
від 23.08.1939 р. вирок відмінений, справа на-
правлена на додаткове розслідування. За поста-
новою УНКВС Він ниць кої обл. від 23.12.1939 р. 
звільнений, справа припинена.

ЦУКОВИЧ ТУЛЬ МОШКОВИЧ-ВОЛЬ КО-
ВИЧ, 1895 р.н., м. Ясси, Румунія, прож. с. Пень-
ківка Шаргородського р-ну, єврей, із робітників, 
освіта початкова, кравець, одруж., 4 дітей. Арешт. 
08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 04.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.01.1990 р.

ЦУПРИК МИКИТА ПАВЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Лозова Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 7 дітей. 
Арешт. 11.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Літинської діль-
ниці від 11.04.1931 р. справа припинена.

ЦУПРИК ЯКИМ МАКСИМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Крупин Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 06.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. розстріляний 
21.09.1938 р. Реабіл. 25.04.1962 р.

ЦУПРІЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1895 р.н., с. Селище Літинського р-ну, прож. смт Лі-
тин, українець, із ремісників, малописьменний, 
коваль радгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 14.02.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1, 11 КК УСРР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 27.05.1936 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.12.1992 р.

ЦУРКАН ВІКТОР ЯКОВИЧ, 1911 р.н., м. Ми-
колаїв, прож. с. Лугова Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, кіномеханік 
колгоспу, не одруж. Арешт. 15.11.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кої міжрайпрокуратури від 22.07.1931 р. 
справа припинена.

ЦУРКАН ГАННА ПЕТРІВНА, 1903 р.н., с. Ок-
санівка Ямпільського р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 31.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
29.11.1989 р.

ЦУРКАН ЄВДОКИМ СЕМЕНОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Ямпіль, українець, із селян, малописьменний, 
хлібороб, одруж. Арешт. 03.08.1937 р. Звинувач. 
за «участь у контрреволюційній діяльності». За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЦУРКАН МАРІЯ МИКИТІВНА, 1901 р.н., 
с. Дорошівка Ямпільського р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця. Арешт. 31.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.11.1989 р.

ЦУРКАН МЕФОДІЙ ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Мервинці Чернівецького р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстрі-
ляний 14.05.1938 р. Реабіл. 19.12.1989 р.

ЦУРКАН МИКОЛА МИКИТОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Мервинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 
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КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.08.1994 р.

ЦУРКАН МИРОН ФЕОДОСІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Курашівці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 22.12.1937 р. розстріляний 
29.01.1938 р. Реабіл. 29.09.1989 р.

ЦУРКАН МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ, 
1880 р.н., с. Пороги Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 31.10.1933 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 08.01.1934 р. справа припинена.

ЦУРКАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Унгени Бельцівського пов., Молдова, прож. 
смт Тиврів, молдованин, із робітників, мало-
письменний, районний прокурор, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реабіл. 
29.07.1958 р.

ЦУРКАН ПОЛІКАРП КАЛЕНИКОВИЧ, 
1908 р.н., с. Дорошівка Ямпільського р-ну, прож. 
с. Людавка Жмеринського р-ну, українець, із ду-
ховенства, освіта середня духовна, священик, не-
одруж. Арешт. 01.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 28.06.1933 р. справа припинена.

ЦУРКАН СЕМЕН КОРНІЙОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Ставки Бершадського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 20.11.1941 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 28 району авіаба-
зування від 10.12.1941 р. справа припинена.

ЦУРКАН ТЕРЕНТІЙ ЄВСТРАТІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Дорошівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж. 
Арешт. 14.05.1929 р. Звинувач. за ст. 58-6, 9 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 29.01.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге заарешт. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.05.1996 р.

ЦУРКАН ТИМОФІЙ АНТОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.06.1989 р.

ЦУРКАН ФЕДІР ЄВСТРАТІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Дорошівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 08.03.1931 р. Звинувач. за ст. 20, 54-10 
ч. 2, 56-24 КК УСРР. За постановою ДПУ УСРР 
від 28.08.1931 р. справа припинена.

ЦУРКАН-СКРИПНИК МОЙСЕЙ ТИМО-
ФІЙОВИЧ, 1873 р.н., с. Гонорівка, прож. с. Риб-
ки Піщанського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 19.05.1932 р. справа припинена.

ЦУЦМАН ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Сліди Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. м. Мо-
ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, освіта вища, 
вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 17.10.1939 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Вдруге за арешт. 22.06.1951 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою ОН МДБ 
СРСР від 09.02.1952 р. засланий до Краснояр-
ського краю, РФ. Реабіл. 19.07.1956 р.

ЦУЦМАН ПРОКІП ОНИСИМОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Сліди Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
25.01.1990 р.

ЦУЦУЛКІВСЬКИЙ САМІЙЛО СОЛОМО-
НОВИЧ, 1904 р.н., с. Мізяків Калинівського р-ну, 
прож. м. Він ниця, єврей, із ремісників, освіта по-
чаткова, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 23.01.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 15.04.1929 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 17.10.1995 р.

ЦЬОМБА МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Примощаниця Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 16.06.1989 р.

ЦЮПА ОВКСЕНТІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Славне Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, тракторист Липовецького 
МТС, одруж., 4 дітей. Арешт. 03.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. роз-
стріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.
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ЦЮПАК ОЛЕКСАНДР ПОРФИРОВИЧ, 
1896 р.н., м. Зіньків Полтавської обл., прож. м. Туль-
чин, українець, із робітників, голова райвикон-
кому, одруж. Арешт. 23.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного 
суду СРСР від 26.10.1937 р. розстріляний 27.10.1937 р. 
Реабіл. 25.07.1957 р.

ЦЮПКО МАМОНТ КИРИЛОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Крищинці Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, вдівець, 
4 дітей. Арешт. 08.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.08.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 05.12.1989 р.

ЦЮПКО СЕМЕН МАРКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, бухгалтер технічної шко-
ли, одруж., 5 дітей. Арешт. 08.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. За ухвалою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 23.04.1939 р. справа припинена, звільнений.

ЦЮПКО ТАРАС АРТЕМОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Халаїдове Монастирищенського р-ну Черкась-
кої обл., прож. с. Кам’яногірка Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, лісник, одруж., 
7 дітей. Арешт. 09.03.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-

ниць кої обл. від 17.10.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
За ухвалою ВТ військ НКВС Українського окру-
гу від 24.11.1945 р. вирок відмінено, справа на-
правлена на додаткове розслідування. За поста-
новою УМДБ Він ниць кої обл. від 07.12.1946 р. 
справа припинена.

ЦЮПКО ФИЛИМОН МИХАЙЛОВИЧ, 
1881 р.н., с. Крищинці Тульчинського р-ну, прож. 
с. Любомирка Чечельницького р-ну, українець, 
освіта початкова, священик, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 16.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 21.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реа-
біл. 14.12.1989 р.

ЦЮРКО ВСЕВОЛОД ФЕДОСОВИЧ, 1916 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, 
освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 05.09.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком ВТ 4 танкової армії за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.10.1995 р.

ЦЮРУПАЛО МИХАЙЛО АВТОНОМОВИЧ, 
1912 р.н., с. Теліжинці Тетіївського р-ну Київ-
ської обл., прож. Оратівський р-н, українець, із 
селян, малописьменний, робітник радгоспу. 
Арешт. 12.06.1936 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК 
УСРР. За постановою Київської облпрокуратури 
від 31.07.1936 р. справа припинена.

2 3 41

1. Цап Микола Степанович. 2. Цісар Захар Григорович. 3. Цицюрський (Ціцюрський) 
Григорій Павлович. 4. Цуркан Тимофій Антонович. 
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Ч
ЧАБАН АНДРІЙ КАПІТОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Яланець Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.05.1962 р.

ЧАБАН ГАВРИЛО САВОВИЧ, 1886 р.н., с. Клем-
бівка Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
11.01.1938 р. розстріляний 27.01.1938 р. Реабіл. 
24.11.1989 р.

ЧАБАН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
м. Жмеринка, українець, із селян, малописьмен-
ний, помічник машиніста поїзда, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
03.06.1959 р.

ЧАБАН ЄВТИХІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Маньківка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, робітник Красносільсько-
го цук ро за во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 08.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 03.12.1958 р.

ЧАБАН КИРИЛО ТАРАСОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Якубівка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 22.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 24.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 22.01.1990 р.

ЧАБАН МАКСИМ АНДРОНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Гарячківка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 10.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 13.06.1930 р. підлягав розстрілу. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ЧАБАН МАТВІЙ ПЕТРОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
17.01.1990 р.

ЧАБАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Довгалівка Погребищенського р-ну, українець, 
тесля колгоспу. Арешт. 06.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстрі-
ляний 25.04.1938 р. Реабіл. 22.05.1989 р.

ЧАБАН РАФАЇЛ АНТОНОВИЧ, 1908 р.н., кол. 
Подільська губ., прож. м. Куйбишев, РФ, украї-
нець. Арешт. 16.07.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За постановою УНКВС Куйбишев-
ської обл., РФ, від 30.09.1941 р. справа припине-
на. Реабіл. 18.10.1991 р.

ЧАБАН СЕМЕН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Миролюбівка Піщанського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.05.1989 р.

ЧАБАН ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., с. Ва-
силівка Сокирянського р-ну Чернівецької обл., 
прож. смт Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, їздовий 
цук ро за во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. 
Звинувач. за «участь у антирадянській агітації». 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.08.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 07.06.1989 р.

ЧАБАН ЮЗЕФ ПРОКОПОВИЧ, 1907 р.н., 
с. М’якохід Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, військовий фельдшер 135 
СП, одруж., 2 дітей. Арешт. 31.07.1941 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 14 
армії від 10.08.1941 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 22.03.1996 р.

ЧАБАН-ЛЮБОМИРСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЛА-
ЗАРОВИЧ, 1910 р.н., м. Ямпіль, молдованин, із 
селян, освіта середня, агроном МТС, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
13.05.1959 р.

ЧАБАНОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Старостинці Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, бригадир кол-
госпу, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.11.1937 р. роз-
стріляний 23.11.1937 р. Реабіл. 11.02.1958 р.

ЧАБАНОВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, 
1908 р.н., кол. с. Чортків Флорештської вол. Со-
роцького пов., Молдова, молдованин, із селян, 
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освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець. Арешт. 
21.09.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 06.11.1934 р. ув’язн. 
на 3 р. ВТТ. Реабіл. 02.04.1990 р.

ЧАБАНОВСЬКИЙ ТАДЕЙ ТОМАШОВИЧ, 
1906 р.н., м. Буськ Львівської обл., прож. м. Львів, 
поляк, із робітників, освіта середня, на час ареш-
ту без певних занять. Арешт. 13.09.1926 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 98 ч. 1 КК УСРР. За постановою 
ОДПУ від 07.02.1927 р. ув’язн. на 10 р. концтабо-
рів. Реабіл. 06.11.1996 р.

ЧАБАНЮК ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Гарячківка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.03.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
23.03.1990 р.

ЧАБАНЮК ПОЛІКАРП ЮХИМОВИЧ, 
1885 р.н., с. Любомирка Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 08.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. роз-
стріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 15.07.1989 р.

ЧАГАЙДА ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, 
1906 р.н., м. Варшава, Польща, прож. м. Він ниця, 
білорус, із селян, освіта середня, помічник секре-
таря облвиконкому, розлуч. Арешт. 15.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.09.1938 р. розстріляний 20.09.1938 р. Реабіл. 
09.08.1957 р.

ЧАГАН СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., кол. 
с. Груменів Гутського пов., Румунія, прож. с. Джу-
гастра Крижопільського р-ну, румун, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
03.02.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 
11.06.1968 р.

ЧАГАРІН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Кацмазів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
19.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
26.12.1989 р.

ЧАГАРІН СИЛЬВЕСТР МАРКОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Кацмазів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 

Арешт. 19.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. 
Реабіл. 27.10.1965 р.

ЧАГІВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ЛАВРЕНТІ-
ЙОВИЧ, 1900 р.н., с. Фронтівка Оратівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.07.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Київської обл. від 11.11.1937 р. ув’язн. на 
5 р. позбавлення волі. Реабіл. 12.12.1989 р.

ЧАЙКА АВРАМ ХАЙМОВИЧ, 1904 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із робітників, малописьменний, на 
час арешту без певних занять, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 16.08.1956 р.

ЧАЙКА ЗАХАР ДЕНИСОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 12.12.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком ВТ Північно-Кавказького 
фронту, РФ, від 05.10.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.04.1966 р.

ЧАЙКА МИРОН ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., с. Ве-
лика Киріївка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 16.04.1958 р.

ЧАЙКА НИКИФІР РОМАНОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Гурівці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 15.04.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 04.12.1943 р. зараховано термін попереднього 
ув’язнення, з-під варти звільнений. Реабіл. 
15.04.1991 р.

ЧАЙКА ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ, 1898 р.н., с. Куп-
чинці, прож. с. Жорнище Іллінецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, столяр колгос-
пу, одруж., 5 дітей. Арешт. 14.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. роз-
стріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 06.11.1957 р.

ЧАЙКА ПЕТРО ВОЙЦЕХОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Бершадь, поляк, із робітників, освіта початко-
ва, електромонтер електростанції, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 
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КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. Реа-
біл. 27.02.1989 р.

ЧАЙКА СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Якубівка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, тесля колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.02.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 19.05.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ЧАЙКОВСЬКА ГАННА АНТОНІВНА, 1886 р.н., 
с. Брусилів Коростишівського р-ну Житомир-
ської обл., прож. м. Бершадь, полька, із службов-
ців, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 13.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 28.02.1990 р.

ЧАЙКОВСЬКА ГАННА ВІКЕНТІЇВНА, 
1895 р.н., с. Шевченкове Барського р-ну, полька, 
із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж. 
Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. розстріляна 31.01.1938 р. Реабіл. 
28.08.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКА-ТИМОШЕНКО ТЕТЯНА МИ-
КОЛАЇВНА, 1906 р.н., м. Київ, прож. м. Він ниця, 
росіянка, із торговців, освіта середня, вихователь-
ка дитячих ясел, не одруж. Арешт. 05.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 23.11.1932 р. 
справа припинена.

ЧАЙКОВСЬКИЙ АВГУСТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, 
прож. с. Романькове Дніпродзержинського р-ну 
Дніпропетровської обл., українець, із селян, осві-
та початкова, чоботар, одруж., 1 дитина. Арешт. 
20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
19.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
23.08.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ АДАМ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1907 р.н., с. Костянтинівка Липовецького р-ну, 
прож. м. Малоярославець Калузької обл., РФ, по-
мічник машиніста депо ст. Малоярославець. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 15.05.1938 р. розстріляний 
10.09.1938 р. Реабіл. 

ЧАЙКОВСЬКИЙ АНАНІЙ ФЕДОРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 

одруж., 2 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 11.01.1938 р. розстріляний 
27.01.1938 р. Реабіл. 25.12.1965 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1907 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник. 
Арешт. 20.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
21.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 
27.11.1964 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одруж., 2 дітей. Арешт. 
25.05.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого окрвідділу ДПУ від 
1931 р. справа припинена.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 
1916 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із 
робітників, освіта початкова, коваль. Арешт. 
02.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 25.10.1944 р. 
ув’язн. на 20 р. позбавлення волі. Реабіл. 13.01.1955 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ, 
1888 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із 
службовців, малописьменний, машиніст спирт-
заводу, розлуч. Арешт. 27.04.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ 
(умовно). Реабіл. 27.11.1989 р. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.09.1937 р. 
розстріляний 01.10.1937 р. Реабіл. 01.04.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Попівці Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. розстрі-
ляний 16.11.1937 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ГАВРИЛО ГРИГОРОВИЧ, 
1876 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.07.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Красносілка Крижопільського р-ну, прож. 
смт Крижопіль, українець, письменний, на час 
арешту без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
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20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Попівці Барського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, тесля колгоспу, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ІВАН УЛЯНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Хмелівщина Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, їздовий колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 06.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. розстріляний 
29.04.1938 р. Реабіл. 27.01.1959 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ КАРЛ ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Красносілка Крижопільського р-ну, прож. 
смт Крижопіль, поляк, із селян, малописьмен-
ний, слюсар ст. Вапнярка, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 23.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
29.10.1937 р. розстріляний 01.11.1937 р. Реабіл. 
15.12.1961 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ КАРОЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Носиківка Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, столяр за 
наймом, одруж., 1 дитина. Арешт. 31.03.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 56-17 КК УСРР. За постано-
вою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 16.09.1932 р. 
справа припинена.

ЧАЙКОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН СИЛЬВЕСТ-
РОВИЧ, 1916 р.н., с. Анютине Чечельницького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж. Арешт. 19.04.1941 р. Звинувач. 
за ст. 54-9, 11 КК УРСР. Етапований у РФ. За 
ухвалою нарсуду Верхньоуральського р-ну Че-
лябінської обл., РФ, від 20.10.1942 р. справа при-
пинена у зв’язку зі смертю 13.10.1942 р. Реабіл.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ЛУЦІАН ФЕЛІКСОВИЧ, 
1899 р.н., с. Комсомольське Козятинського р-ну, 
поляк, робітник. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
23.01.1938 р. Реабіл. 28.03.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, 
поляк, із селян, письменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 

СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 11.11.1960 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ МИТРОФАН ЛАВРЕНТІ-
ЙОВИЧ, 1899 р.н., с. Берізки-Чечельницькі Че-
чельницького р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
24.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
31.08.1937 р. розстріляний 09.09.1937 р. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПО-
ВИЧ, 1908 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, украї-
нець, із ремісників, освіта середня спеціальна, ди-
ректор електростанції, розлуч. Арешт. 23.04.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-3, 10 ч. 2, 12 КК УРСР. За поста-
новою УНКДБ Він ниць кої обл. від 11.12.1945 р. 
справа припинена.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПИЛИПО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Попівці Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, тесля колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.06.1965 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ОПАНАС ФЕДОРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Слобода-Шлишковецька Мо ги лів-
По діль сь кого р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 26.03.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. Реа-
біл. 19.02.1958 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 09.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 26.07.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1896 р.н., с. Підгір’я Золочівського р-ну Львів-
ської обл., прож. смт Шпиків Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, робітник 
цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. роз-
стріляний 15.02.1938 р. Реабіл. 16.02.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ, 
1898 р.н., с. Попівці Барського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, українець, із селян, освіта початкова, тес-
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ля ст. Жмеринка, одруж., 3 дітей. Арешт. 
01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
20.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ПЕТРО ФРАНЦОВИЧ, 
1904 р.н., с. Чемериське Барського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, бухгалтер споживчого 
товариства, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. роз-
стріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 18.11.1961 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ СЕМЕН УЛЯНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Хмелівщина Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, колгоспник, 
одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 56-17, 
20 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 30.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 25.12.1989 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВАЦЛАВО-
ВИЧ, 1902 р.н., с. Соснівка Шаргородського 
р-ну, прож. м. Жмеринка, українець, із службов-
ців, освіта початкова, бухгалтер, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 20.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 
27.01.1972 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИКОЛА-
ЙОВИЧ, 1901 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. 
с. Моївка Чернівецького р-ну, поляк, із ремісни-
ків, малописьменний, перукар, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 29.01.1990 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж. Арешт. 26.07.1927 р. Звинувач. за ст. 58-6, 
9 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
25.11.1927 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. За ухва-
лою ОН ОДПУ від 08.07.1929 р. термін ув’язнення 
змінений на 6 місяців концтаборів. За постано-
вою ОН ОДПУ від 03.03.1930 р. на 3 р. позбавле-
ний права проживати у прикордонних округах. 
Реабіл. 20.03.1998 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ФЕЛІКС АНТОНОВИЧ, 
1892 р.н., кол. с. Саївка Бельського пов. Холм-
ської губ., Польща, прож. с. Розкопане Погреби-
щенського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
столяр Плисківського маслозаводу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 

від 12.01.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. Реа-
біл. 30.04.1960 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ФРАНКО ЙОСИПОВИЧ, 
1889 р.н., с. Марківка Тиврівського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.01.1990 р.

ЧАЙКОВСЬКИЙ ЮХИМ КОСТЯНТИНО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Михайлівка Ямпільського 
р-ну, прож. м. Ямпіль, українець, із селян, освіта 
початкова, завідувач відділу торгівлі райвикон-
кому, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. роз-
стріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 31.08.1965 р.

ЧАЙНЮК АНАНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Українське Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
28.09.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.03.1992 р.

ЧАЛЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Кущинці Гайсинського р-ну, прож. с. Джулин-
ка Бершадського р-ну, українець, із селян, пись-
менний, головний бухгалтер райфінвідділу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.08.1964 р.

ЧАЛЕНКО МИТРОФАН АНДРІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Чечелівка Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, сторож колгоспу, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. розстрі-
ляний 22.10.1937 р. Реабіл. 25.05.1989 р.

ЧАЛИК ІЛЛЯ АБРАМОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Одеса, прож. м. Він ниця, єврей, із службовців, 
освіта вища, начальник сільськогосподарського 
сектору планового відділу облвиконкому, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
11 КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР 
від 23.11.1937 р. розстріляний 24.11.1937 р. Реабіл. 
02.04.1957 р.

ЧАЛИК ФАЇНА МАРКІВНА, 1901 р.н., м. Він-
ниця, єврейка, із службовців, освіта середня, до-
могосподарка, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 26.03.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 18.12.1956 р.
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ЧАПАК ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ, 1873 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж. Арешт. 27.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 
27.11.1937 р. Реабіл. 12.07.1989 р.

ЧАПАЛДА МИКИТА ІЛЛІЧ, 1888 р.н., 
с. Берізки-Бершадські Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 
11.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 10.05.1931 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 10.02.1989 р.

ЧАПАЛДА ТЕРЕНТІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Березівка Бершадського р-ну, украї-
нець, тесля колгоспу. Арешт. 31.12.1928 р. За по-
становою ОН ОДПУ ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 1995 р. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.03.1989 р. Втретє за арешт. 01.10.1951 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою УМВС Він ниць кої обл. від 13.12.1951 р. за-
судж. на 25 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
від 30.03.1955 р. термін покарання скорочено до 
10 р. ВТТ. Реабіл. 18.12.1991 р.

ЧАПАЛДА ЮЛІЯ АНАНІЇВНА, 1901 р.н., 
с. Березівка Бершадського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 08.01.1952 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
07.03.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду УРСР від 05.08.1955 р. термін 
покарання змінений на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.02.1992 р.

ЧАПЛА МИКИТА ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1912 р.н., 
Він ниць ка обл., українець. За постановою Трійки 
УНКВС ДСК, РФ, від 09.08.1938 р. розстріляний 
07.09.1938 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ЧАПЛИНСЬКИЙ АВГУСТИН ШИМОНО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Бугаївка Оратівського р-ну, 
прож. с. Спичинці Погребищенського р-ну, поляк, 
із службовців, малописьменний, рахівник буряко-
радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.11.1959 р.

ЧАПЛИНСЬКИЙ ФРАНКО ІВАНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Забіляни Томашпільського р-ну, по-
ляк, колгоспник. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. 

за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 19.04.1989 р.

ЧАПЛИНСЬКИЙ ЮЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
1907 р.н., м. Тетіїв Київської обл., прож. с. Ка м’я-
ногірка Іллінецького р-ну, поляк, із службовців, 
освіта вища, агроном цук ро за во ду, одруж. 
Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
28.11.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 
29.04.1989 р.

ЧАПЛИЧ РОМАН СТЕПАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Порик Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 
11.10.1966 р.

ЧАПЛІЙ ТИМОФІЙ МАКСИМОВИЧ, 
1906 р.н., с. Кисляк Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 12.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
04.03.1933 р. засудж. на 1 р. примусової праці. 
Вдруге заарешт. Звинувач за ст. 97 КК УРСР. За 
вироком Гайсинського нарсуду від 06.12.1948 р. 
засудж. на 3 р. ув’язнення. Реабіл.

ЧАПОР ДЕНИС ПАВЛОВИЧ, 1893 р.н., м. Ки-
шинів, Молдова, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, 
поляк, із робітників, письменний, слюсар заводу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 26.12.1937 р. розстріляний 
28.01.1938 р. Реабіл. 09.12.1958 р.

ЧАПСЬКИЙ КАЙТАН АПОЛЛОНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Обідне Немирівського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.02.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. Реа-
біл. 05.09.1989 р.

ЧАРКОВСЬКИЙ ОКТАВІАН ТИТОВИЧ, 
1890 р.н., м. Погребище, поляк, із робітників, 
письменний, робітник райспоживспілки, одруж. 
Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 
19.07.1989 р.

ЧАРНИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Він ниця, прож. м. Бершадь, українець, із се-
лян, освіта середня, агроном-ентомолог МТС, 
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одруж., 1 дитина. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. роз-
стріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 09.04.1958 р.

ЧАСТКА (ЧАСТКО) ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 
1885 р.н., с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, тесля 130 військової бу-
дівельної дільниці, одруж., 1 дитина. Арешт. 
15.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 11.12.1937 р. Реабіл. 26.05.1989 р.

ЧАУС ВАСИЛЬ ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Немія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. м. Мо-
ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, мало-
письменний, сторож тютюнової фабрики, одруж., 
1 дитина. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 13.07.1962 р.

ЧАУСОВ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Перерост Добрушського р-ну, Білорусь, прож. 
смт Брацлав Немирівського р-ну, росіянин, із се-
лян, малописьменний, голова Брацлавського рай-
виконкому, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 7, 8, 11 КК УРСР. За виро-
ком Верховного суду СРСР від 05.10.1938 р. роз-
стріляний 05.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1957 р.

ЧАХЛЮК МАРІЯ ДЕМ’ЯНІВНА, 1880 р.н., 
с. Поташня Бершадського р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, одно осіб ниця. Звинувач. за 
«участь у антирадянському повстанні». За поста-
новою Тульчинського окрвідділу ДПУ від 
24.03.1930 р. підлягала засланню на Північ РФ. 
Подальша доля невідома. Реабіл.

ЧВАРТАЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ БОГДАНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Лісники Бережанського р-ну Терно-
пільської обл., прож. смт Чернівці, українець, із 
селян, освіта початкова, судовий виконавець рай-
суду, одруж., 3 дітей. Арешт. 26.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.12.1957 р.

ЧЕБАН КИРИЛО МАКСИМОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, завгосп колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 09.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6 «а», 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. роз-
стріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 21.09.1957 р.

ЧЕБАНЕНКО ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ, 
1883 р.н., смт Піщанка, українець, із селян, осві-

та середня спеціальна, бухгалтер районного від-
ділення державного банку, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 10.05.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 28.12.1989 р.

ЧЕБАНЮК СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Кривоброди Коломийського р-ну Іва но-Фран-
ків сь кої обл., прож. с. Яруга Мо ги лів-По діль сь-
ко го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
стругальник шахтоуправління, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 05.03.1950 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 24.03.1950 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1992 р.

ЧЕКАВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1893 р.н., с. Кожанка Фастівського р-ну Київської 
обл., прож. с. Сніжна Погребищенського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта середня, свяще-
ник, одруж., 3 дітей. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
02.03.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
27.11.1989 р.

ЧЕКАЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ, 
1906 р.н., м. Немирів, прож. с. Красносілка Кри-
жопільського р-ну, поляк, із селян, освіта почат-
кова, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
17.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.10.1937 р. 
розстріляний 11.10.1937 р. Реабіл. 24.03.1962 р.

ЧЕКАЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., с. Ан-
топіль Томашпільського р-ну, поляк, колгосп-
ник. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. Реа-
біл. 22.04.1989 р.

ЧЕКАЙДА ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із ремісни-
ків, малописьменний, фотограф прикордонного 
загону НКВС, одруж., 6 дітей. Арешт. 29.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 27.12.1937 р. роз-
стріляний. Реабіл. 09.05.1958 р.

ЧЕКАЛОВ СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із ремісни-
ків, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 29.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ЧЕКАЛОВ-КУХАРЕНКО МИКОЛА ІВА-
НОВИЧ, 1908 р.н., м. Атаки Окницького р-ну, 
Молдова, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, молдо-
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ванин, із робітників, освіта початкова, слюсар, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 27.02.1933 р. Звинувач. 
за ст. 80, 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 21.05.1933 р. на 3 р. позбавлений права 
проживати у 12 населених пунктах. Реабіл.

ЧЕКАНОВ ГНАТ МИКИТОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Одеса, прож. смт Шпиків Тульчинського р-ну, 
українець, із міщан, столяр цук ро за во ду, не-
одруж. Арешт. 09.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
04.03.1930 р. ув’язн. на 6 р. концтаборів. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ЧЕКАНОВСЬКИЙ ІВАН ГАВРИЛОВИЧ, 
1902 р.н., с. Нестерварка Тульчинського р-ну, 
прож. м. Тульчин, українець, із робітників, осві-
та початкова, військовий керівник школи, одруж., 
2 дітей. Арешт. 08.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 03.06.1959 р.

ЧЕКАНОВСЬКИЙ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ, 
1895 р.н., м. Тульчин, прож. с. Нестерварка Туль-
чинського р-ну, українець, із робітників, освіта 
початкова, майстер артілі «Металіст», одруж., 
3 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 03.02.1938 р. розстріляний 17.02.1938 р. Реа-
біл. 23.05.1959 р.

ЧЕКАНОВСЬКИЙ ФЕДІР АНТОНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Михайлівці Мурованокуриловецько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.11.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 17.12.1930 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЧЕКАРДА ЯКІВ КОРНІЙОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Іванівці Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Соболівка Теплицького р-ну, укра-
їнець, із робітників, малописьменний, робітник 
залізничної колії цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 13.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
19.01.1938 р. розстріляний 25.02.1938 р. Реабіл. 
23.08.1989 р.

ЧЕКЕРЛАН ОПАНАС ДМИТРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Кантелина Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 04.01.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 22.09.1989 р.

ЧЕКИНА ГАННА ПЕТРІВНА, 1916 р.н., 
с. Дружне Калинівського р-ну, українка, із се-
лян, освіта початкова, бригадир колгоспу, вдова, 
1 дитина. Звинувач. «як член сім’ї зрадника Бать-
ківщини». За постановою ОН НКВС СРСР від 
15.02.1946 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 19.04.1995 р.

ЧЕКИРДА ФЕДІР ЗАХАРОВИЧ, 1898 р.н., 
ст. Котовськ Одеської обл., прож. ст. Жмеринка, 
українець, із робітників, освіта середня, визив-
ний поїздних бригад ст. Жмеринка, не одруж. 
Арешт. 24.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.03.1931 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
13.12.1989 р.

ЧЕКОТУН МАКАР МИХАЙЛОВИЧ, 1901 р.н., 
кол. с. Порубинці, теп. у складі м. Хмільник, 
прож. с. Жданівка Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник заліз-
ничної колії «Укрбудшлях», одруж., 4 дітей. 
Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. 
Реабіл. 30.06.1989 р.

ЧЕКОТУН СИДІР ГРИГОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Жданівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 20.09.1989 р.

ЧЕКУРДА АНАТОЛІЙ ПИЛИПОВИЧ, 
1898 р.н., с. Юрківка Тульчинського р-ну, прож. 
м. Київ, українець, освіта вища, старший ін же нер-
гід ро технік ін же нер но-меліоративного інституту, 
одруж. Арешт. 17.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 09.06.1933 р. справа припинена.

ЧЕЛЯДКО ФРАНЦ ВОЙЦЕХОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Ямниця Іва но-Фран ків сь кого р-ну Іва но-Фран -
ків сь кої обл., прож. с. Дзвониха Тиврівського р-ну, 
поляк, із селян, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 13.02.1990 р. 
Вдруге за арешт. 14.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЧЕЛЯДЬКО СТАНІСЛАВ ФРАНЦОВИЧ, 
1927 р.н., с. Дзвониха Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 05.04.1951 р. Звинувач. 
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за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За вироком ВТ військ 
МВС Забайкальського округу, РФ, від 28.04.1951 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 21.01.1957 р.

ЧЕМБАРОВИЧ ВЛАС САВЕЛІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Зелена Кельменецького р-ну Черні-
вецької обл., прож. м. Ямпіль, українець, із се-
лян, малописьменний, слюсар МТС, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.06.1959 р.

ЧЕМЕРИНСЬКИЙ ЕЛЬ-ГЕРШ ЯКОВИЧ, 
1885 р.н., с. Мурафа Шаргородського р-ну, прож. 
м. Він ниця, єврей, із службовців, освіта неповна 
середня, бухгалтер управління «Облхарчопром», 
одруж., 2 дітей. Арешт. 03.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.08.1956 р.

ЧЕМЕРИСОВСЬКА МАРФА ІВАНІВНА, 
1916 р.н., с. Велика Дівиця Прилуцького р-ну 
Чернігівської обл., українка, із робітників, освіта 
вища, завуч школи, не одруж. Арешт. 28.12.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. Етапована 
до Він ниць кої в’язниці 23.02.1945 р. За постано-
вою УНКВС Він ниць кої обл. від 23.05.1945 р. 
справа припинена.

ЧЕМЕРИСЬКИЙ ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ, 
1891 р.н., с. Морозівка Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, письменний, механік 
МТС, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.08.1961 р.

ЧЕМЕРИСЬКИЙ ОНУФРІЙ МИКИТОВИЧ, 
1875 р.н., с. Морозівка Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-10, 56-17 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 03.05.1933 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 17.01.1990 р.

ЧЕМЕРИСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Морозівка Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, на час 
арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
12.04.1961 р.

ЧЕМЕРИСЬКИЙ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 
1902 р.н., с. Морозівка Мурованокуриловецького 

р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 3 дітей. Арешт. 10.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 12.04.1961 р.

ЧЕМЕРИСЬКИЙ СОЗОН ГРИГОРОВИЧ, 
1877 р.н., с. Морозівка Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 22.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЧЕМЕРИСЬКИЙ ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Морозівка Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 12.04.1961 р.

ЧЕМЕРЧЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1900 р.н., ст. Рахни Шаргородського р-ну, прож. 
ст. Калинівка, українець, із службовців, освіта 
початкова, черговий ст. Калинівка, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.11.1989 р.

ЧЕМЕС ГРИГОРІЙ ІСАКОВИЧ, 1892 р.н., с. Мо-
розівка Мурованокуриловецького р-ну, прож. 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, завгосп районної вете-
ринарної лікарні, одруж., 3 дітей. Арешт. 
07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 
20.03.1963 р.

ЧЕМЕС ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Долиняни Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, водій кол-
госпу, одруж. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.12.1959 р.

ЧЕМЕС ФЕДІР ПРОКОПОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 12.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
оперсектора ДПУ від 27.06.1931 р. справа припи-
нена.
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ЧЕМУС ІВАН ІВАНОВИЧ, 1865 р.н., с. Теофі-
лівка Бершадського р-ну, українець, із селян, не-
письменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
17.03.1930 р. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 25.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 31.10.1996 р.

ЧЕМУС ІЛАРІОН ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Теофілівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж. Арешт. 04.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 24.04.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 16.01.1990 р.

ЧЕМУС КЛИМ СИДОРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Теофілівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 19.03.1930 р. За постановою Тульчин-
ського окрвідділу ДПУ від 25.03.1930 р. засланий 
на Північ РФ. Реабіл. 31.10.1996 р.

ЧЕМУС ПРОКІП ЛУК’ЯНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Джулинка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, комірник колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 28.02.1962 р.

ЧЕНАШ АДАМ АНТОНОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Хмельницький, прож. ст. Шемонаїха Східно-
Ка зах стан ської обл., Казахстан, поляк, із селян, 
машиніст ст. Шемонаїха. Звинувач. за ст. 58-6 
КК РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
29.08.1938 р. розстріляний 29.08.1938 р. Реабіл. 
09.12.1957 р.

ЧЕПЕЛЕВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ, 
1871 р.н., с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 
01.02.1938 р. Реабіл. 16.10.1989 р.

ЧЕПЕЛЕВСЬКИЙ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Слобода-Шарапанівська, теп. 
у складі с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, бригадир 
колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.07.1961 р.

ЧЕПЕЛЬСЬКИЙ КОСТЯНТИН АНТОНО-
ВИЧ, 1902 р.н., с. Лісова Лисіївка Калинівського 
р-ну, прож. с. Красне Козятинського р-ну, поляк, 

із селян, малописьменний, керуючий радгоспу 
«Красне», одруж., 3 дітей. Арешт. 21.01.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 18.05.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.02.1992 р.

ЧЕПЕЛЮК БОРИС ТИМОФІЙОВИЧ, 1923 р.н., 
с. Мала Мочулка Теплицького р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 18.09.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10, 
11, 193-13 КК РРФСР. За вироком ВТ Новосибір-
ського гарнізону, РФ, від 30.10.1941 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 27.02.1992 р.

ЧЕПЕЛЮК МИКИТА ГРИГОРОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Суворовське Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кої облпроку-
ратури від 10.02.1933 р. справа припинена.

ЧЕПЕЛЮК ТИМОФІЙ МАРКЕЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Мала Мочулка Теплицького р-ну, 
прож. смт Теплик, українець, із селян, освіта се-
редня, ветеринарний фельдшер, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 24.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК 
УРСР. За постановою Гайсинського РВ НКДБ від 
06.07.1944 р. справа припинена.

ЧЕПИС ДЕМ’ЯН АНДРІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 26.07.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 28.10.1929 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.11.1995 р.

ЧЕПІГА АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Гранів Гайсинського р-ну, поляк, колгоспник. 
Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 
13.04.1989 р.

ЧЕПІГА ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Гранів Гайсинського р-ну, поляк, із селян, не-
письменний, чабан колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 26.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. 
Реабіл. 10.02.1960 р.

ЧЕПІЖАК СЕМЕН ГОРДІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Юрківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 07.12.1937 р. Звинувач. за 
«участь у антирадянській діяльності». За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.03.1989 р.
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ЧЕПІЖКО ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Степківка Первомайського р-ну Миколаївської 
обл., прож. смт Брацлав Немирівського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, начальник 
Брацлавської в’язниці, одруж., 1 дитина. Арешт. 
28.04.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 09.12.1937 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 31.08.1963 р.

ЧЕПІЛЬ ФЕОДОСІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Жабокрич Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, завгосп колгоспу, одруж. 
Арешт. 07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 18.11.1959 р.

ЧЕПІЛЬ ФРОСИНА СТЕПАНІВНА, 1905 р.н., 
с. Велика Русава Томашпільського р-ну, україн-
ка, із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 
2 дітей. Арешт. 03.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 29.07.1964 р.

ЧЕПКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Мар’янівка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта незакінчена вища, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.04.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 10 корпусу протиповітряної оборони від 
30.05.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реа-
біл. 20.09.1995 р.

ЧЕПКИЙ (ЧЕПКО) СЕРГІЙ ГЕРАСИМО-
ВИЧ, 1901 р.н., с. Зозів Липовецького р-ну, укра-
їнець, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 24.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 10.04.1933 р. справа припинена.

ЧЕПКІН ФЕДІР ТИМОФІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Пилявка Старосинявського р-ну Хмельниць-
кої обл., українець, із селян, неписьменний, хлі-
бороб, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.11.1921 р. За по-
становою Трійки Волинської губНК від 03.12.1921 р. 
справа припинена.

ЧЕПУРНЯК ГРИГОРІЙ ПАНТЕЛЕЙМО-
НОВИЧ, 1901 р.н., с. Бритавка Чечельницького 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 02.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.05.1938 р. розстріляний 03.06.1938 р. Реабіл. 
17.08.1960 р.

ЧЕРВАНЧУК ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Мишарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
21.05.1938 р. Реабіл. 09.06.1965 р.

ЧЕРВАТЮК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, рахівник 
колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 11.03.1958 р.

ЧЕРВАТЮК СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Лу ка-Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта неповна 
середня, заступник начальника міської пожежної 
команди, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою 
ВП військ МВС Він ниць кої обл. від 29.11.1946 р. 
справа припинена.

ЧЕРВАЧУК ПАВЛО МАТВІЙОВИЧ, 1877 р.н., 
кол. с. Чернелівка Сороцького пов., Молдова, на 
час арешту без певного місця проживання, росія-
нин, із селян, освіта початкова, не одруж. Арешт. 
30.07.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою ОН МДБ СРСР від 08.04.1950 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.04.1990 р.

ЧЕРВИНЧУК ОХРІМ ЯКОВИЧ, 1892 р.н., 
смт Теплик, українець, із селян, малописьмен-
ний, референт заготівельної контори райспожив-
спілки, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. на 3 р. позбавлений 
права проживати у 12 населених пунктах. Реабіл. 
02.03.1995 р.

ЧЕРВІНКО АНДРІЙ ДЕМИДОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Дмитренки Гайсинського р-ну, прож. ст. Бер-
дичів Житомирської обл., українець, із селян, 
освіта початкова, десятник шпалопросочуваль-
ного заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7 КК УРСР. За постановою 
ДТВ НКВС ст. Козятин від 08.11.1937 р. справа 
припинена.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ, 
1904 р.н., м. Ковель Волинської обл., прож. м. Жме-
ринка, поляк, із ремісників, малописьменний, 
робітник вагоноремонтного заводу, не одруж. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
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За постановою ОН НКВС СРСР від 02.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.07.1989 р.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЮЛІАНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Комсомольське Козятинського р-ну, 
поляк, із робітників, освіта початкова, столяр МТС, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. Помер у тюрмі 26.02.1938 р. 
Реабіл. 23.05.1958 р.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ЙОСИП МАРТИНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Мала Чернявка Ружинського р-ну 
Житомирської обл., прож. м. Козятин, поляк, із 
селян, освіта початкова, машиніст депо ст. Козя-
тин, не одруж. Арешт. 23.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-9, 10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 15.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
04.03.1959 р.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ЛАВРЕНТІЙ МИТРОФА-
НОВИЧ, 1884 р.н., с. Чернятинці Хмільницько-
го р-ну, українець, із селян, письменний, рахів-
ник колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. 
розстріляний 05.12.1937 р. Реабіл. 08.09.1965 р.

ЧЕРВІНСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Нарцизівка Липовецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, завідувач хати-
ла бо ра торії колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
04.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 23.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. Реа-
біл. 21.01.1959 р.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МЕФОДІ-
ЙОВИЧ, 1887 р.н., кол. с. Доровуськ, Польща, 
прож. м. Він ниця, українець, із службовців, осві-
та вища, священик, одруж, 2 дітей. Арешт. 
01.01.1934 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 28.02.1934 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За постано-
вою Трійки УНКВС ДСК, РФ, від 19.09.1937 р. 
підлягав розстрілу. Реабіл. 27.09.1989 р.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ПАВЛО МАТВІЙОВИЧ, 
1908 р.н., м. Жмеринка, українець, із робітників, 
освіта середня спеціальна, вагонний майстер 
ст. Жмеринка, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постано-
вою прокурора Пів ден но-За хід ної залізниці від 
05.02.1940 р. справа припинена.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ, 
1888 р.н., кол. с. Скибин, теп. у складі с. Яблуно-
виця Оратівського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. Арешт. 

09.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого оперсектора ДПУ від 
07.05.1931 р. справа припинена.

ЧЕРВІНСЬКИЙ СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Березівка Липовецького р-ну, прож. м. Липо-
вець, українець, із селян, малописьменний, зав-
госп промислового комбінату, одруж. Арешт. 
08.05.1944 р. Звинувач. за «участь у співробітни-
цтві з німцями». За постановою Липовецького 
РВ НКВС від 10.05.1944 р. направлений у спецта-
бір НКВС для фільтрації. Подальша доля невідо-
ма. Реабіл.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ФЕДІР СЕВАСТЯНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Пеньківка Шаргородського р-ну, прож. 
м. Шаргород, українець, із селян, освіта початко-
ва, старший інспектор районної контори держав-
ного банку, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.04.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Шаргородського РВ ДПУ від 24.06.1932 р. справа 
припинена.

ЧЕРВІНСЬКИЙ ФРАНЦ КАЗИМИРОВИЧ, 
1882 р.н., с. Куманівці Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, водій Хміль-
ницького райвиконкому, одруж., 2 дітей. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. на 
3 р. позбавлений права проживати у 12 прикор-
донних пунктах. Реабіл. 11.07.1995 р. Вдруге за-
арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
17.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 
30.07.1989 р.

ЧЕРВОНЕНКО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, 
1883 р.н., с. Росоша, прож. с. Скитка Липовецько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, бу-
ряковод Іллінецького цук ро за во ду, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 22.04.1933 р. справа припинена.

ЧЕРВОНЕНЬКИЙ ДМИТРО ЯСОНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Михайлівка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 7 дітей. Арешт. 07.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 10.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. 09.11.1989 р.

ЧЕРВОНЕНЬКИЙ ЯКІВ ЯСОНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Михайлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 30.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Тульчинської 
дільниці від 22.12.1931 р. справа припинена.
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ЧЕРВОНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Соболівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із робітників, освіта неповна середня, на-
чальник ст. Бровки Пів ден но-За хід ної залізниці, 
не одруж. Арешт. 07.06.1938 р. За постановою 
УНКВС Київської обл. від 30.09.1938 р. розстрі-
ляний 04.10.1938 р. Реабіл. 15.02.1990 р.

ЧЕРВОНИЙ ОНУФРІЙ ПОЛІКАРПОВИЧ, 
1894 р.н., с. Соболівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, завідувач мага-
зину «Цукроробкооп», одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
21.08.1937 р. розстріляний 31.08.1937 р. Реабіл. 
06.11.1956 р.

ЧЕРВОНЮК ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Черемошне Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Дезертирував 06.08.1942 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком ВТ 4 повітря-
ної армії від 28.08.1942 р. засудж. до розстрілу 
(заочно). За ухвалою Верховного суду СРСР від 
01.10.1942 р. справа направлена на дослідування. 
Тиврівським військкоматом 19.06.1944 р. призва-
ний в армію і направлений на фронт. Реабіл. 
11.04.1953 р.

ЧЕРВОНЯК ГАННА УСТИМІВНА, 1916 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українка, із селян, освіта початкова, домогоспо-
дарка, не одруж. Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Вдруге за арешт. 21.05.1951 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою ОН МДБ 
СРСР від 22.09.1951 р. заслана до Казахстану. 
Реабіл. 19.07.1989 р.

ЧЕРВОНЯК ГРИГОРІЙ УСТИМОВИЧ, 
1904 р.н., с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, хлібо-
роб, не одруж. Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.07.1989 р.

ЧЕРВОНЯК УСТИМ ІВАНОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 
3 дітей. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 01.09.1937 р. розстріляний 13.09.1937 р. 
Реабіл. 25.07.1989 р.

ЧЕРЕВАНЬ ЛУКА ВАСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Яришівка Томашпільського р-ну, із селян, осві-

та початкова, обліковець автотранспортного пар-
ку цук рокомбінату, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 9, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.06.1958 р.

ЧЕРЕВАТЮК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, бракувальник цук ро за-
во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 04.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. роз-
стріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 22.12.1957 р.

ЧЕРЕВИК СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Бурдяківці Борщівського р-ну Терно-
пільської обл., прож. с. Ширмівка Погребищен-
ського р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. роз-
стріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 28.08.1989 р.

ЧЕРЕВИЧНИЙ ІВАН МАКСИМОВИЧ, 
1909 р.н., с. Ярове Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 15.09.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою прокурора Немирів-
ської дільниці від 28.10.1931 р. справа припи-
нена.

ЧЕРЕВИЧНИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 
1890 р.н., м. Ковель Волинської обл., прож. 
смт Вапнярка Томашпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, машиніст паровоза, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 21.05.1958 р.

ЧЕРЕВИЧНИЙ ФЕДІР РОМАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ЧЕРЕВИЧНИК ФЕДІР ЛАЗАРОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Грижинці Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж. Арешт. 04.10.1941 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК Грузинської РСР. За вироком ВТ 46 
армії від 21.10.1941 р. розстріляний 08.12.1941 р. 
Реабіл. 12.10.1995 р.
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ЧЕРЕВИЧНИКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 
1914 р.н., с. Селище Тиврівського р-ну, украї-
нець, із робітників, малописьменний, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 14.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ Да-
лекосхідного фронту, РФ, від 14.08.1939 р. за-
судж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 21.05.1991 р.

ЧЕРЕВКО ЯКІВ КОНОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, муляр цук ро за во ду, одруж., 
2 дітей. Арешт. 03.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.10.1989 р.

ЧЕРЕДНИК ПИЛИП ФЕДОТОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Ометинці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, бригадир будівельної бригади 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 07.10.1938 р. Реабіл. 26.02.1960 р.

ЧЕРЕДНЮК ВІКТОР АНТОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Гулі Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
письменний, комірник колгоспу, одруж. Арешт. 
12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
02.09.1937 р. розстріляний 16.09.1937 р. Реабіл. 
11.07.1989 р.

ЧЕРЕЛИНКА СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1898 р.н., м. Заліщики Тернопільської обл., прож. 
с. Шельпахівка Христинівського р-ну Черкаської 
обл., українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.03.1990 р.

ЧЕРЕМИСОВ (ЧЕРЕМСОВ) ОЛЕКСАНДР 
ТИХОНОВИЧ, 1891 р.н., с. Нагоряни Мо ги лів-
По діль сь кого р-ну, росіянин, колгоспник. Арешт. 
01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
21.12.1937 р. розстріляний. Реабіл. 27.09.1989 р.

ЧЕРЕМОШНЮК ШАЯ ФАЛЬКОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Немирів, єврей, із міщан, освіта початкова, їз-
довий, одруж., 6 дітей. Арешт. 07.12.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 16.01.1990 р.

ЧЕРЕМХОВСЬКИЙ ГЕРВАСІЙ АНТОНО-
ВИЧ, 1899 р.н., кол. с. Мала Жмеринка, теп. у 
складі м. Жмеринка, прож. м. Одеса, українець, 

із селян, освіта середня, студент інституту на-
родної освіти, не одруж. Арешт. 30.12.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 29.04.1933 р. розстріляний 
06.05.1933 р. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧЕРЕМХОВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 
1891 р.н., кол. с. Мала Жмеринка, теп. у складі 
м. Жмеринка, українець, із селян, освіта почат-
кова, ревізійний слюсар ст. Жмеринка, одруж., 
5 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ДТВ ДПУ ст. Жмерин-
ка від 29.04.1933 р. справа припинена.

ЧЕРЕМХОВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ЯКОВИЧ, 
1900 р.н., м. Жмеринка, українець, із селян, осві-
та початкова, котельник депо ст. Жмеринка, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 15.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 18.02.1959 р.

ЧЕРЕМХОВСЬКИЙ ПОРФИР ДЕМИДОВИЧ, 
1896 р.н., м. Жмеринка, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Він ниць кої облпрокуратури від 
14.03.1939 р. справа припинена.

ЧЕРЕМХОВСЬКИЙ ПРОКІП ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1884 р.н., м. Жмеринка, українець, із ро-
бітників, неписьменний, слюсар депо ст. Жме-
ринка, одруж., 1 дитина. Арешт. 12.06.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком 
Лінійного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
21.08.1937 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.03.1994 р.

ЧЕРЕМХОВСЬКИЙ СЕМЕН ЮХИМОВИЧ, 
1886 р.н., кол. с. Мала Жмеринка, теп. у складі 
м. Жмеринка, українець, із селян, освіта почат-
кова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 10.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧЕРЕНКОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 1913 р.н., 
м. Бельці, Молдова, прож. м. Хмільник, украї-
нець, із службовців, малописьменний, бухгалтер 
транспортного відділу райспоживспілки, не-
одруж. Арешт. 18.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 11.03.1958 р.

ЧЕРЕНЦОВ (ЧЕРЕЦЯ) АНТОН СТЕПАНО-
ВИЧ, 1897 р.н., кол. с. Соченяти Віленської губ., 
прож. с. Тиманівка Тульчинського р-ну, білорус, 
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із селян, письменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 09.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. 
Реабіл. 21.08.1989 р.

ЧЕРЕПАХА ОМЕЛЯН ЯКОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Губник Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 13.02.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
12.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
11.08.1989 р.

ЧЕРЕПОВ ІВАН ОПАНАСОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Клебань Тульчинського р-ну, українець, із 
робітників, комендант Управління військового 
будівництва № 28, одруж., 2 дітей. Арешт. 
21.10.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ Іжевського гарнізону, РФ, від 
08.01.1943 р. засудж. на 10 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 20.06.1991 р.

ЧЕРЕПЧУК ТИМОФІЙ АРСЕНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Жеребилівка Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, ро-
бітник Кукавської сільськогосподарської школи, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.07.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.04.1965 р.

ЧЕРКАВСЬКИЙ КАРПО МИХАЙЛОВИЧ, 
1888 р.н., с. Гаврилівці Ка м’я нець-По діль сь кого 
р-ну Хмельницької обл., прож. с. Медвідка Він-
ниць кого р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, безпарафіяльний священик, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 06.09.1989 р.

ЧЕРКАС АНДРІЙ МИКИТОВИЧ, 1917 р.н., 
м. Погребище, прож. кол. хут. Лиса Гора Погре-
бищенського р-ну, українець, із робітників, мало-
письменний, майстер вагової майстерні, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 17.06.1944 р. справа припинена.

ЧЕРКАС ЛАВРЕНТІЙ ЗАХАРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Хоньківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстрі-
ляний 10.06.1938 р. Реабіл. 31.08.1960 р.

ЧЕРКАС ЮХИМА ПАВЛІВНА, 1912 р.н., 
смт Велика Багачка Полтавської обл., українка, 
із селян, освіта початкова, швачка, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 22.05.1953 р. УМДБ Вінницької обл.
Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ МДБ Він ниць кої обл. від 28.07.1953 р. 
засудж. на 25 р. ВТТ. За ухвалою ВТ Чорноморсь-
кого флоту від 25.03.1955 р. термін покарання 
скорочений до 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.02.1992 р.

ЧЕРКИС ЛЕОНТІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Вітрівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 18.01.1938 р. розстріляний 27.01.1938 р. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ЧЕРКИС САВА ВАСИЛЬОВИЧ, 1881 р.н., 
м. Ладижин Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.11.1971 р.

ЧЕРЛЕНЕВСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Варовичі Васильківського р-ну 
Київської обл., прож. м. Бар, українець, із служ-
бовців, освіта середня, бухгалтер винного заво-
ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. роз-
стріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 05.08.1960 р.

ЧЕРЛИНСЬКА ТЕОФІЛА СТЕПАНІВНА, 
1878 р.н., м. Володарка Київської обл., прож. 
с. Малі Крушлинці Він ниць кого р-ну, полька, за-
відувач сепараторного пункту колгоспу. Арешт. 
23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. 
розстріляна 31.01.1938 р. Реабіл. 26.05.1989 р.

ЧЕРНАТА ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 05.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.03.1932 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 08.01.1990 р.

ЧЕРНАТА ГАННА ІВАНІВНА, 1887 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, домогосподарка, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 17.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.06.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
25.01.1990 р.
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ЧЕРНАТА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1896 р.н., 
кол. с. Яри, теп. у складі с. Ковалівка Немирів-
ського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.03.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 
За вироком ВТ Він ниць кого гарнізону від 
27.06.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.01.1968 р.

ЧЕРНАТА КОРНІЙ-АНДРІЙ АНДРІЙО ВИЧ-
КОРНІЙОВИЧ, 1891 р.н., с. Сподахи Немирів-
ського р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж., 6 дітей. Арешт. 17.03.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 14.06.1930 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів (умовно). Реабіл. 24.01.1990 р. Вдруге 
Затриманий за участь у заворушеннях 18.03.1932 р. 
на Немирівському винзаводі. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Немирівського РВ ДПУ 
від 16.07.1932 р. справа припинена.

ЧЕРНАТА СІЛЬВЕСТР ІВАНОВИЧ, 1867 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 09.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.06.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧЕРНАТА ТИМОФІЙ МАКСИМОВИЧ, 
1885 р.н., с. Сподахи Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 17.01.1990 р.

ЧЕРНЕГА АНДРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Кидрасівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 18.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2 КК УСРР. 
За постановою Уманського окрвідділу ДПУ від 
09.08.1930 р. справа припинена.

ЧЕРНЕГА АНДРІЙ ЯКОВИЧ, 1895 р.н., с. Бриць-
ке Липовецького р-ну, українець, хлібороб. Арешт. 
05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
23.08.1937 р. розстріляний 24.08.1937 р. Реабіл. 
12.05.1989 р.

ЧЕРНЕГА АРТАМОН ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Чернятка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 14.11.1937 р. 
Реабіл. 01.03.1989 р.

ЧЕРНЕГА БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Романівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, хлібороб, одруж., 6 дітей. Арешт. 
14.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 20.09.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 28.12.1989 р.

ЧЕРНЕГА ІВАН КЛИМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Байраківка Немирівського р-ну, українець, 
колгоспник. Арешт. 20.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 20.10.1937 р. розстріляний 25.10.1937 р. 
Реабіл. 15.06.1989 р.

ЧЕРНЕГА ІВАН РОМАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Журавлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вантажник ст. Журав-
лівка, одруж. Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.06.1960 р.

ЧЕРНЕГА ІЛАРІОН ТИМОФІЙОВИЧ, 
1896 р.н., смт Тиврів, українець, із селян, малопись-
менний, хлібороб, не одруж. Арешт. Звинувач. за 
«участь у контрреволюційній змові». За вироком 
колегії ОВ 60 дивізії від 13.11.1920 р. розстріля-
ний. Реабіл. 20.03.1996 р.

ЧЕРНЕГА ЙОСИП ТИТОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Баланівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 6 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. роз-
стріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 13.07.1989 р.

ЧЕРНЕГА КИЛИНА ІВАНІВНА, 1926 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українка, із селян, 
освіта неповна середня, робітниця цук ро за во ду, 
не одруж. Арешт. 19.09.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 26.02.1946 р. справа припинена.

ЧЕРНЕГА КИЛИНА ОМЕЛЯНІВНА, 1896 р.н., 
с. Михайлівка Бершадського р-ну, українка, із 
селян, неписьменна, колгоспниця, вдова, 1 дити-
на. Арешт. 29.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 19.05.1933 р. справа припинена.

ЧЕРНЕГА КУЗЬМА ГНАТОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Брицьке Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, письменний, касир колгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
98 ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 
11.04.1938 р. Реабіл. 13.09.1961 р.
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ЧЕРНЕГА МИХАЙЛО ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1907 р.н., с. Сокиряни Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник цук ро-
за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.11.1939 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 21.01.1940 р. за-
судж. на 5 р. ВТТ та 2 р. п/п. Реабіл. 20.11.1991 р.

ЧЕРНЕГА ОНИКІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Чернятка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, голова колгоспу «Більшо-
вик», одруж., 1 дитина. Арешт. 12.04.1946 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 18.11.1947 р. засудж. на 
7 р. ВТТ. Реабіл. 29.01.1992 р.

ЧЕРНЕГА ПЕТРО ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1925 р.н., 
с. Петрашівка Теплицького р-ну, українець, осві-
та незакінчена вища, студент Він ниць кого ме-
дичного інституту. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
19.12.1947 р. засудж. на 6 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 31.07.1991 р.

ЧЕРНЕГА СЕРГІЙ ТЕОФАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Потоки Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 19.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
01.07.1964 р.

ЧЕРНЕГА ТЕРЕНТІЙ ТРИФОНОВИЧ, 
1910 р.н., с. Степанівка Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Городенка Іва но-Фран ків сь кої обл., українець, 
із селян, освіта неповна середня, контролер-ре ві-
зор райфінвідділу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
05.03.1949 р. Звинувач. за ст. 54-1, 10 КК УРСР. За 
вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої обл. від 
18.06.1949 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 14.01.1955 р.

ЧЕРНЕГА ЯКІВ ІСАКОВИЧ, 1899 р.н., с. Жи-
галівка Калинівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, кочегар будівництва ст. Кали-
нівка-2, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. 
розстріляний 04.04.1938 р. Реабіл. 23.08.1989 р.

ЧЕРНЕЛЕВСЬКИЙ ПЕТРО ФРАНЦОВИЧ, 
1892 р.н., с. Жданівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, робітник цук ро-
за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. роз-
стріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 21.05.1960 р.

ЧЕРНЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Литвинівка Вишгородського р-ну Київської 
обл., прож. смт Турбів Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта вища, начальник відбудов-
ної дільниці залізниці Турбів-Вороновиця, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 11.04.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 12.05.1945 р. засудж. 
на 15 р. каторжних робіт та 5 р. п/п. Реабіл. 
08.07.1994 р.

ЧЕРНЕНКО (ЧЕРНІЙКО) ОЛЕКСІЙ ФЕО-
ДОСІЙОВИЧ, 1913 р.н., с. Заболотне Крижопіль-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня, 
хлібороб, не одруж. Арешт. 27.11.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 13 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 17.03.1933 р. розстріляний 
26.03.1933 р. Реабіл. 26.12.1989 р.

ЧЕРНЕНКО ОНИСИМ ТАРАСОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Дмитренки Гайсинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 27.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 
04.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ЧЕРНЕНКО ПРОКІП СЕМЕНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Дмитренки Гайсинського р-ну, українець, бух-
галтер пункту «Заготзерно». Арешт. 26.10.1937 р. 
Звинувач. за «участь у контрреволюційній діяль-
ності». За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 23.11.1937 р. 
Реабіл. 21.11.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬ МАРІЯ ФЕДОРІВНА, 1904 р.н., 
с. Кущинці Гайсинського р-ну, українка, із селян, 
освіта початкова, свинарка колгоспу, вдова, 1 ди-
тина. Арешт. 22.08.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ 
Він ниць кої обл. від 11.09.1952 р. засудж. на 25 р. 
ВТТ. За ухвалою ВТ Південно-Уральського ВО, 
РФ, від 03.02.1955 р. термін покарання змінений 
на 6 р. ВТТ. Реабіл. 05.08.1992 р.

ЧЕРНЕЦЬ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Велика Мочулка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.04.1930 р. За постановою Трій-
ки Тульчинського окрвідділу ДПУ від 06.04.1930 р. 
засланий на Північ РФ. Реабіл. 23.06.1995 р.

ЧЕРНЕЦЬ РІЧАРД СИГІЗМУНДОВИЧ, 
1908 р.н., с. Кудіївці Жмеринського р-ну, прож. 
м. Він ниця, поляк, освіта початкова, ро біт ник-
будівельник, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.10.1935 р. 
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Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. Звільнений і за 
постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 19.03.1936 р. 
висланий за межі Він ниць кої області. Реабіл. 
30.04.1996 р. Вдруге заарешт. 09.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 
21.11.1937 р. Реабіл. 26.05.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬ ФЕДІР ФИЛИМОНОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Кущинці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 17.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 27.11.1931 р. справа припинена.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ АДАМ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1893 р.н., с. Вільхівці Чемеровецького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Івано-Павлівка Ленінсько-
го р-ну Північно-Казахстанської обл., Казахстан, 
колгоспник. За постановою Трійки УНКВС 
Північно-Казахстанської обл., Казахстан, від 
30.01.1938 р. розстріляний. Реабіл. 28.03.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ АНТОН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1906 р.н., с. Скаржинці, прож. с. Лісогірка Хміль-
ницького р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
голова колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 06.04.1949 р. 
Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МВС КВО від 24.12.1949 р. засудж. на 3 р. 
ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
01.02.1950 р. справа припинена, звільнений.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ АНТОН МАРКОВИЧ, 1901 р.н., 
кол. с. Соколівка, Галичина, прож. с. Хоменки 
Шаргородського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, їздовий Джуринського цук ро за во-
ду, одруж. Арешт. 15.07.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. розстрі-
ляний 26.09.1938 р. Реабіл. 30.09.1992 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ БОРИС ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1919 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Жме-
ринка, українець, із робітників, освіта неповна се-
редня, вій сь ко во служ бо вець. Арешт. 28.04.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 4 ударної армії від 13.05.1942 р. засудж. на 7 р. 
ВТТ. Реабіл. 26.04.1995 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, 
1913 р.н., м. Олександрія Дніпропетровської обл., 
прож. м. Він ниця, росіянин, із робітників, освіта 
незакінчена вища, студент медичного інституту, 
одруж. Арешт. 29.09.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9 
КК УРСР. За вироком 437 ВТ КВО від 06.06.1939 р. 
засудж. на 15 р. ВТТ. За ухвалою Верховного 

суду СРСР від 23.08.1939 р. вирок відмінений, 
справа направлена на додаткове розслідування. 
За постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 
22.12.1939 р. звільнений, справа припинена.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ГНАТ ПАВЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Вихрівка Дунаєвецького р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Пеньківка Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, робітник 
лісництва, одруж. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. розстрі-
ляний 14.01.1938 р. Реабіл. 22.01.1990 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ДАНИЛО СЕВАСТЯНОВИЧ, 
1885 р.н., с. Гута Краснянська Тиврівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 27.11.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 11.02.1932 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 16.02.1990 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ДЕМ’ЯН АНДРІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Борщі Барського р-ну, прож. м. Бар, 
українець, із селян, освіта початкова, лісник Ко-
пайгородського лісництва, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.06.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. від 29.08.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.10.1964 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЕДУАРД СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1897 р.н., ст. Рудниця Піщанського р-ну, прож. 
с. Капустяни Тростянецького р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, обліковець автотранспорт-
ного парку цук рокомбінату, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 
04.08.1959 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЗАХАР КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Шевченкове, прож. с. Жорнище Іллі-
нецького р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 02.10.1989 р. 
Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 28.12.1938 р. розстріляний 02.01.1939 р. Реа-
біл. 02.06.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Жорнище Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, робітник цук ро-
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за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. роз-
стріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1927 р.н., с. Юридинка Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, вій-
сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 17.12.1946 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 
військ МВС Куйбишевської обл., РФ, засудж. на 
8 р. ВТТ тв 2 р. п/п. Реабіл. 04.10.1996 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ІВАН ПРОКОПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Перекоринці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстрі-
ляний 28.01.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. с. Виняри Келецької губ., Польща, прож. 
с. Тростянець Ямпільського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, столяр Гонорівського цук ро за-
во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
28.01.1938 р. Реабіл. 06.07.1963 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЙОСИП ІЛЛІЧ, 1883 р.н., 
м. Бар, прож. с. Іванівці Барського р-ну, поляк, 
колгоспник. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 12.01.1938 р. розстріляний 
31.01.1938 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЙОСИП ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1892 р.н., кол. с. Петрине Петриківської губ., 
Польща, прож. с. Грабарівка Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, поляк, із селян, неписьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.05.1939 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 17.06.1939 р. засудж. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.10.1992 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ (ЧЕРНІЦЬКИЙ) ЙОСИП 
ПІУСОВИЧ, 1886 р.н., с. Мар’янівка Хмільниць-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 13.04.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-8, 56-16 КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 28.04.1930 р. ув’язн. на 
7 р. концтаборів. Реабіл. 03.11.1989 р. Вдруге за-
арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 11.05.1939 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ і 5 р. п/п. Реабіл. 10.06.1967 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Берізки-Чечельницькі Чечель-
ницького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.10.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН СТАНІСЛА-
ВОВИЧ, 1892 р.н., с. Мар’янівка Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. розстріляний 
24.01.1938 р. Реабіл. 03.01.1967 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЛУКА ЄВСТАФІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Копіївка Тульчинського р-ну, прож. 
м. Гнівань Тиврівського р-ну, українець, завіду-
вач магазину. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 30.12.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ МАР’ЯН АНТОНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Гармаки, прож. с. Ялтушків Барсько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, коваль 
цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. роз-
стріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 13.02.1959 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ МАРТИН ГНАТОВИЧ, 
1876 р.н., с. Джуринці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, колгоспник, одруж., 
7 дітей. Арешт. 24.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвід-
ділу ДПУ від 19.05.1933 р. справа припинена.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ МЕЧИСЛАВ ТЕОФІЛОВИЧ, 
1912 р.н., с. Йосипівка, прож. с. Самгородок Ко-
зятинського р-ну, поляк, із робітників, освіта се-
редня, рахівник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
30.04.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 27.09.1937 р. розстріляний 28.09.1937 р. Реа-
біл. 30.08.1956 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ МИКОЛА ІПОЛИТОВИЧ, 
1899 р.н., с. Жорнище Іллінецького р-ну, украї-
нець, із робітників, освіта початкова, завгосп 
школи, одруж. Арешт. 16.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстрі-
ляний 11.04.1938 р. Реабіл. 19.03.1958 р.
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ЧЕРНЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ГНАТОВИЧ, 
1899 р.н., с. Демківка Тростянецького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 07.03.1938 р. 
Реабіл. 04.08.1959 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ОНУФРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Конева Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 26.02.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 30.08.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 22.10.1992 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Він ниць кі Хутори Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
учитель, одруж. Арешт. 13.01.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.01.1990 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Конева Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.09.1958 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ПЕТРО КАЙТАНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Мар’янівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 
28.03.1989 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Лопатин Козятинського р-ну, прож. с. Дружне 
Калинівського р-ну, поляк, із службовців, мало-
письменний, перукар, не одруж. Арешт. 13.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 22.09.1938 р. Реабіл. 30.11.1988 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ПИЛИП КАРЛОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Брест, Білорусь, прож. с. Йосипівка Козятин-
ського р-ну, поляк, із міщан, малописьменний, 
коваль цук рокомбінату, одруж., 4 дітей. Арешт. 
18.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. 
розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 03.03.1964 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ СОЛОМОН-СМАРАГД МЕ-
ЛЕТІЙОВИЧ, 1882 р.н., с. Борщі Барського р-ну, 
в’язень Ухтпечлагу НКВС СРСР. Вдруге звинувач. 
19.12.1937 р. за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою 
Трійки УНКВС Архангельської обл., РФ, від 
02.01.1938 р. розстріляний. Реабіл. 

ЧЕРНЕЦЬКИЙ СТЕПАН ПІУСОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Мар’янівка Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.11.1937 р. розстріляний 05.12.1937 р. Реабіл. 
27.03.1967 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ФЕДІР ТИМОФІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Жорнище Іллінецького р-ну, прож. 
с. Воловодівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 22.06.1928 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. 
За вироком Харківського окрсуду від 15.11.1928 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1994 р.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ ФРАНЦ ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Лопатин Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, робітник радгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 01.04.1938 р. Реа-
біл. 19.07.1989 р.

ЧЕРНЕЧА МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Сокиряни Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 10.07.1935 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2, 56-18 ч. 2 КК УСРР. За вироком 
Київського обл су ду від 23.12.1935 р. засудж. на 
8 р. позбавлення волі та 5 р. п/п. Реабіл. 03.04.1991 р.

ЧЕРНИК ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 1895 р.н., 
смт Новий Яричів Кам’яно-Бузького р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Флорине Бершадського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, завгосп 
колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЧЕРНИКОВ ПЕТРО УЛЯНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Таборівка Вознесенського р-ну Миколаївської 
обл., прож. с. Райгород Немирівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, черговий 
залізничної ст. Самчинці, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-За-
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хід ної залізниці від 23.10.1938 р. засудж. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 16.06.1992 р.

ЧЕРНИХІВСЬКИЙ ІВАН КАСЯНОВИЧ, 
1893 р.н., м. Він ниця, українець, із робітників, 
малописьменний, бригадир ливарного цеху Він-
ниць кого авторемонтного заводу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 29.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. 
Реабіл. 12.07.1961 р.

ЧЕРНИХОВСЬКИЙ ЙОСИП ЛЮДВІГО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Мар’янівка Баранівського р-ну 
Житомирської обл., поляк, із робітників, мало-
письменний, вій сь ко во служ бо вець, вдівець. 
Арешт. 03.11.1942 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК 
Грузинської РСР. За постановою ОВ НКВС 46 ар-
мії від 29.11.1942 р. етапований до Хабаровського 
спецтабору НКВС. Подальша доля невідома. Реа-
біл. 19.12.1989 р.

ЧЕРНИЧЕНКО ЗАХАР ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Копанка Каушанського р-ну, Молдова, прож. 
с. Рудницьке Піщанського р-ну, молдованин, із 
селян, освіта початкова, молотобоєць МТС, 
одруж. Арешт. 02.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 11.11.1937 р. розстріляний 22.11.1937 р. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ЧЕРНИЧЕНКО СЕРГІЙ КІНДРАТОВИЧ, 
1900 р.н., с. Ободівка Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта неповна середня, завідувач 
ферми колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 03.10.1957 р.

ЧЕРНИШ ГАВРИЛО ДЕНИСОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Леухи Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 21.05.1938 р. 
Реабіл. 21.02.1962 р.

ЧЕРНИШ ГАВРИЛО ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, заготівельник кооперації, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 27.02.1957 р.

ЧЕРНИШ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1878 р.н., 
смт Літин, прож. кол. с. Велика Жмеринка, теп. у 
складі м. Жмеринка, українець, із робітників, осві-

та початкова, статистик ст. Жмеринка, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 19.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 15.02.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЧЕРНИШ ДМИТРО АНТОНОВИЧ, 1895 р.н., 
смт Турбів Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, касир відділення держав-
ного банку, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Липовецького РВ ДПУ від 15.05.1933 р. звільне-
ний під підписку про невиїзд. Подальша доля не-
відома. Реабіл.

ЧЕРНИШ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1904 р.н., 
кол. с. П’ятничани, теп. у складі м. Він ниця, 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
вища, керуючий контори «Головшовк» народно-
го комісаріату землеробства СРСР, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 27.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 8, 
11 КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР 
від 23.11.1937 р. розстріляний 24.11.1937 р. Реабіл. 
08.08.1957 р.

ЧЕРНИШ КИРИЛО ДЕНИСОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Леухи Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, секретар правління колгоспу, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 24.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. роз-
стріляний 02.06.1938 р. Реабіл. 06.07.1960 р.

ЧЕРНИШ КСЕНІЯ ГРИГОРІВНА, 1907 р.н., 
с. Івча Літинського р-ну, прож. м. Він ниця, укра-
їнка, із селян, малописьменна, прибиральниця 
міського житлового управління, не одруж. Арешт. 
21.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.05.1945 р. справа припинена.

ЧЕРНИШ МАРІЯ СЕМЕНІВНА, 1926 р.н., 
с. Мончин Погребищенського р-ну, прож. с. Біла 
Липовецького р-ну, українка, із селян, освіта не-
повна середня, колгоспниця, не одруж. Звинувач. 
«як член сім’ї зрадника Батьківщини». За поста-
новою ОН МДБ СРСР від 11.12.1946 р. заслан. на 
5 р. до Казахстану. Реабіл. 28.04.1995 р.

ЧЕРНИШ МИКОЛА МЕФОДІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, прож. м. Лади-
жин Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, завідувач складу авточастини 
МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.09.1963 р.
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ЧЕРНИШ НИКАНДР КАЛЕНИКОВИЧ, 
1888 р.н., с. Маньківці Барського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 03.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
28.08.1930 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1992 р.

ЧЕРНИШ ОЛЕКСАНДР МИРОНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта середня, 
заступник керівника обласної бази «Швейзбут», 
не одруж. Арешт. 01.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
25.05.1938 р. Реабіл. 10.05.1958 р.

ЧЕРНИШ ПАВЛИНА МИКОЛАЇВНА, 
1897 р.н., с. Біла Липовецького р-ну, українка, із 
селян, малописьменна, колгоспниця, вдова, 2 ді-
тей. Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщи-
ни». За постановою ОН МДБ СРСР від 11.12.1946 р. 
заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 28.04.1995 р.

ЧЕРНИШ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, 1926 р.н., 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 08.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ВП військ МВС Він-
ниць кої обл. від 21.06.1946 р. справа припинена.

ЧЕРНИШ ФЕОДОСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Хрінівка Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, швець, одруж., 
2 дітей. Арешт. 02.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УСРР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.08.1937 р. розстріляний 
08.08.1937 р. Реабіл. 25.09.1957 р.

ЧЕРНИШ ФЕОДОСІЙ ЗАХАРОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Мельниківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 04.01.1990 р.

ЧЕРНИШЕНКО ПЕЛАГІЯ ПЕТРІВНА, 
1911 р.н., с. Несваткове Олександрівського р-ну 
Кіровоградської обл., прож. с. Зозулинці Хміль-
ницького р-ну, українка, із селян, малописьмен-
на, домогосподарка, одруж., 1 дитина. Звинувач. 
«як член сім’ї зрадника Батьківщини». За поста-
новою ОН МДБ СРСР від 01.03.1947 р. заслан. на 
5 р. до Казахстану. Реабіл. 21.06.1995 р.

ЧЕРНИЩУК ІВАН ЮСТИМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Гущинці Калинівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 03.11.1942 р. Звинувач. за 

ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 35 армії від 
28.11.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1991 р.

ЧЕРНИЩУК (ЧЕРНИШУК) КИРИЛО ІВА-
НОВИЧ, 1901 р.н., кол. с. Гатка, теп. у складі 
с. Уланів Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, розлуч. Арешт. 
05.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. Від 
16.05.1933 р. звільнено під підписку про невиїзд. 
Подальша доля невідома. Реабіл. 18.12.1998 р.

ЧЕРНИЩУК (ЧЕРНИШУК) ПИЛИП ІВА-
НОВИЧ, 1896 р.н., кол. с. Гатка, теп. у складі 
с. Уланів Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.07.1989 р.

ЧЕРНИЩУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, робітник ре монт но-по-
бутового комбінату, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.03.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС від 02.08.1945 р. за-
судж. на 15 р. ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 
12.06.1956 р. термін покарання змінено на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 31.01.1991 р.

ЧЕРНІВСЬКИЙ МИХАЙЛО КАРЛОВИЧ, 
1898 р.н., с. Пилява, прож. м. Гнівань Тиврівсько-
го р-ну, поляк, комірник насіннєвої бази. Арешт. 
21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. 
розстріляний 14.12.1937 р. Реабіл. 26.05.1989 р.

ЧЕРНІЄВСЬКИЙ КЛИМЕНТІЙ ВІКТОРО-
ВИЧ, 1898 р.н., смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, 
прож. с. Удич Теплицького р-ну, поляк, із робітни-
ків, освіта початкова, статистик Удицького цук-
рокомбінату, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. роз-
стріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 06.02.1990 р.

ЧЕРНІЄВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЮДВІГОВИЧ, 
1906 р.н., с. Тернівка Бершадського р-ну, прож. 
с. Торканівка Тростянецького р-ну, поляк, із ро-
бітників, освіта початкова, об’їздник Ободівсько-
го лісництва, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 22.07.1959 р.

ЧЕРНІЄНКО ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Марксове Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
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вець, не одруж. Арешт. 14.11.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою відділу 
контррозвідки «Смерш» КВО від 22.01.1946 р. 
справа припинена.

ЧЕРНІЙ ВІКТОР СТЕФАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, українець, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 22.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 22.05.1933 р. справа припинена.

ЧЕРНІЙЧУК КІНДРАТ ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1879 р.н., с. Кукавка Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.04.1933 р. справа припинена. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за «участь у контрреволюційній діяль-
ності». За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 28.01.1938 р. 
Реабіл. 19.06.1989 р.

ЧЕРНІЙЧУК САВА УСТИНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Курилівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 26.02.1964 р.

ЧЕРНІКІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА, 1919 р.н., 
смт Літин, прож. м. Він ниця, українка, із служ-
бовців, освіта середня, технік-будівельник Він-
ниць кого міського інвентарного бюро, одруж., 
1 дитина. Арешт. 08.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.05.1944 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 04.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.02.1946 р. справа припинена.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ АНТОН ГРИГОРОВИЧ, 
1885 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. м. Туль-
чин, українець, викладач кооперативного техні-
куму. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 26.02.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 06.12.1989 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 
1901 р.н., с. Бабчинці Чернівецького р-ну, прож. 
смт Чернівці, українець, освіта середня, інспек-
тор районного відділу народної освіти, одруж. 
Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 23.06.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 13.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6 «а», 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 

Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 
02.06.1938 р. Реабіл. 16.01.1957 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ АРСЕН ІВАНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Чернелівка Красилівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Немерче Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, освіта серед-
ня, агроном дослідної станції, одруж. Арешт. 
04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.11.1957 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГОРДІЙОВИЧ, 
1913 р.н., с. Петрані Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, продавець крамниці, 
одруж. Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстріляний 
22.09.1938 р. Реабіл. 18.02.1938 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ПИЛИПОВИЧ, 
1907 р.н., с. Петрані Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстрі-
ляний 22.09.1938 р. Реабіл. 18.02.1958 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ ІВАН ПИЛИПОВИЧ, 
1896 р.н., с. Петрані Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстріляний 
22.09.1938 р. Реабіл. 18.02.1958 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Васютинці Вовковинецького р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Жмеринка, поляк, із 
селян, освіта початкова, бригадир вагоноремонт-
ної дільниці ст. Жмеринка, одруж. Арешт. 
05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.01.1990 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ ЛЕВ СОФРОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Дзигівка Ямпільського р-ну, прож. 
м. Ямпіль, українець, із селян, освіта неповна се-
редня, секретар нарсуду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
27.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
постановою прокурора Могилівської дільниці 
від 23.04.1931 р. справа припинена.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ МАРТИН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Клопотівці Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Межирів Жмерин-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
контролер ощадкаси, одруж. Арешт. 16.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
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Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 23.09.1959 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ МАРТИН ФРАНЦОВИЧ, 
1898 р.н., с. Жданівка Хмільницького р-ну, поляк, 
із робітників, освіта початкова, робітник цук ро-
за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.12.1956 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА МАРКОВИЧ, 
1884 р.н., с. Потоки Немирівського р-ну, прож. 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта середня спеціальна, фельдшер амбулато-
рії, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 27.05.1938 р. Реабіл. 08.01.1960 р.

ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ СТЕФАН АПОЛЛОНО-
ВИЧ, 1893 р.н., с. Журава Липовецького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 29.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реа-
біл. 19.05.1989 р.

ЧЕРНОВ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ, 1911 р.н., 
м. Він ниця, українець, із робітників, освіта неповна 
середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 
05.01.1945 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ Миргородської 373 СД засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 20.05.1991 р.

ЧЕРНОКУЛЬСЬКИЙ МАР’ЯН АНТОНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Коритувата, прож. с. Махаринці Ко-
зятинського р-ну, поляк, із селян, освіта неповна се-
редня, учитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
Вінницького облсуду від 23.05.1939 р. справа по-
вернута на дослідування. За ухвалою Верховно-
го суду СРСР справу повернуто на розгляд до Він-
ницького облсуду у новому складі. За вироком 
Вінницького облсуду від 17.10.1939 р. засудж. на 
3 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду УРСР від 
04.12.1939 р. звільнений, справа припинена.

ЧЕРНОЛУЦЬКИЙ ПАВЛО ПИЛИПОВИЧ, 
1886 р.н., м. Він ниця, прож. м. Бар, українець, із 
робітників, освіта середня, інструктор газової печі 
цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.06.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-3, 10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1944 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.11.1991 р.

ЧЕРНОУЗ АЛОЇЗ ЙОСИПОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Миколаївка Козятинського р-ну, чех, із селян, 

освіта початкова, робітник залізничної колії, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.06.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ЧЕРНУХА ХОМА ВАСИЛЬОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Іванів Калинівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
01.03.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге 
за арешт. 04.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 25.10.1937 р. 
Реабіл. 04.12.1989 р.

ЧЕРНУЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ПІУСОВИЧ, 
1878 р.н., с. Попівці Барського р-ну, поляк, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
09.09.1937 р. Звинувач. за «участь у контррево-
люційній діяльності». За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. розстрі-
ляний 16.11.1937 р. Реабіл. 26.07.1989 р.

ЧЕРНЮК АРТЕМ СЕМЕНОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Погоріла Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 12.09.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ 
Він ниць кої обл. від 25.10.1952 р. засудж. на 25 р. 
ВТТ та 5 р. п/п. За ухвалою ВТ Одеського ВО від 
22.04.1955 р. термін покарання змінений на 7 р. 
ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 09.02.1995 р.

ЧЕРНЮК ГОРПИНА ІВАНІВНА, 1905 р.н., 
с. Погоріла Теплицького р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 12.09.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 25.10.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 
09.02.1995 р.

ЧЕРНЮК ІВАН ОПАНАСОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Погоріла Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, робітник цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.05.1990 р. Вдруге за-
арешт. 01.06.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН МДБ СРСР від 
03.09.1949 р. засланий на поселення до Краснояр-
ського краю, РФ. Реабіл. 15.05.1990 р.

ЧЕРНЮК ЙОСИП ПЕТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Кам’яногірка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, рахівник колгоспу, 
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одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЧЕРНЮК ЛУКА СЕВАСТИЯНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Човновиця Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.06.1943 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Сверд-
ловського гарнізону, РФ, від 09.08.1943 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.02.1992 р.

ЧЕРНЮК МАКАР СЕМЕНОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Кам’яногірка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЧЕРНЮК ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ, 1885 р.н., 
с. М’якохід, прож. с. Джулинка Бершадського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.09.1937 р. 
розстріляний 22.10.1937 р. Реабіл. 09.10.1963 р.

ЧЕРНЮК СЕМЕН ЄРМОЛАЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Кальнишівка Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 22.08.1938 р. Звинувач. за ст. 17, 
54-8 КК УРСР. За вироком ВТ 17 СК КВО засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ЧЕРНЮК СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Кам’яногірка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, робітник ст. Ярошенка, 
одруж. Арешт. 09.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 31.01.1990 р.

ЧЕРНЮК (ЧОРНЮК) МАКСИМ ОНИСИ-
МОВИЧ, 1890 р.н., с. Студена Піщанського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 24.11.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів (умовно). Реабіл. 21.11.1989 р.

ЧЕРНЯВСЬКА ЮЛІЯ ГІЛАРІВНА, 1892 р.н., 
м. Тульчин, прож. смт Чечельник, полька, із се-
лян, освіта вища, лікар-фізіотерапевт цук ро за во-
ду, не одруж. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 13.02.1938 р. розстріляна 02.04.1938 р. 
Реабіл. 30.05.1989 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ, 
1893 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, єврей, із 
робітників, малописьменний, перший секретар 
Він ниць кого обкому КП/б/У, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 01.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК 
УРСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
21.12.1937 р. розстріляний 22.12.1937 р. Реабіл. 
10.09.1955 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ГЕРОНІМ КАРЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Куманівка Козятинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Козятин Козятинського р-ну, поляк, 
із робітників, малописьменний, сторож паливно-
го складу, одруж., 5 дітей. Арешт. 07.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.12.1989 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Тропове Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 09.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 13 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.03.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. 
Реабіл. 08.06.1960 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ЙОСИП АДАМОВИЧ, 
1904 р.н., с. Журавне Літинського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, приймальник буряків 
Уладівського цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.05.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
31.08.1937 р. розстріляний 02.09.1937 р. Реабіл. 
28.09.1957 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 
1875 р.н., м. Деражня Хмельницької обл., прож. 
с. Медвеже Вушко Він ниць кого р-ну, українець, 
із духовенства, на час ареш ту без певних занять, 
одруж. Арешт. 28.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, 1920 р.н., м. Москва, РФ, прож. м. Він-
ниця, єврей, із службовців, освіта неповна серед-
ня, учень школи, не одруж. Арешт. 28.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 26.03.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. За вироком Він ниць кого обл су ду від 



Сторінки людських трагедій

429

15.06.1939 р. засудж. на 4 р. ВТТ. За ухвалою Вер-
ховного суду СРСР від 26.05.1940 р. справа при-
пинена, з-під варти звільнений.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГІЛАРОВИЧ, 
1892 р.н., м. Тульчин, прож. м. Жмеринка, поляк, 
із службовців, освіта середня, бухгалтер са до во-
городнього товариства, одруж. Арешт. 07.02.1930 р. 
Звинувач за ст. 54-10 КК УСРР. Звільнений 
15.03.1931 р. Вдруге заарешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. 54-6, 10 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 30.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концта-
борів. Реабіл. 22.11.1996 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ФАУСТИН ФАБІАНОВИЧ 
(ФРОЛОВИЧ), 1883 р.н., с. Куманівка, прож. 
с. Сокілець Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
31.01.1938 р. розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 
30.05.1989 р.

ЧЕРНЯВСЬКИЙ (ЧЕРНІЄВСЬКИЙ) КАЗИ-
МИР ЮЛІАНОВИЧ, 1877 р.н., с. Іванів Кали-
нівського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж. Арешт. 15.02.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 09.05.1930 р. підлягав роз-
стрілу. Реабіл. 23.10.1989 р.

ЧЕРНЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Вінож Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 01.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 17.03.1931 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 20.12.1989 р.

ЧЕРНЯК ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
кол. с. Ушия-Чехи, Польща, прож. м. Гнівань Тив-
рівського р-ну, українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 28.09.1938 р. розстріляний 10.10.1938 р. Реа-
біл. 25.09.1989 р.

ЧЕРНЯК ВЕНЕДИКТ ЙОСИПОВИЧ, 1891 р.н., 
кол. с. Трибухи Волинської губ., прож. смт Сит-
ківці Немирівського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, лісовод, одруж., 3 дітей. Арешт. 
30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 02.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.08.1974 р.

ЧЕРНЯК ВОЛОДИМИР САМІЙЛОВИЧ, 
1913 р.н., с. Людавка Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, не-

одруж. Арешт. 01.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 28.06.1933 р. справа припинена.

ЧЕРНЯК ГАННА АНДРІЇВНА, 1898 р.н., кол. 
м. Любачів Любачівського пов, прож. м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, українка, вчителька. Арешт. 
16.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.03.1989 р.

ЧЕРНЯК ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Львів, прож. м. Погребище, українець, із служ-
бовців, малописьменний, листоноша, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.03.1961 р.

ЧЕРНЯК ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, прож. м. Ма-
лоярославець Калузької обл., РФ, машиніст депо. 
Звинувач. за ст. 58-6 КК РРФСР. За постановою 
Трійки УНКВС Тульської обл., РФ, від 03.10.1938 р. 
розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 

ЧЕРНЯК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Старостинці Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 10.02.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 05.03.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 20.12.1989 р.

ЧЕРНЯК-ЖУРАВЛЬОВ МАКСИМ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1900 р.н., кол. с. Павлове Менчиковсь-
кої вол. Томської губ., РФ, прож. с. Старостинці 
Погребищенського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, хлібороб, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.01.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 
07.07.1989 р.

ЧЕРНЯК (ЧОРНЯК) ФАУСТ ТАРАСОВИЧ, 
1902 р.н., с. Бухни Погребищенського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, листоноша, одруж., 
2 дітей. Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. 
Реабіл. 09.05.1962 р.

ЧЕРНЯКОВ МИХАЙЛО РАХІЛЬОВИЧ, 
1902 р.н., с. Душатин Суразького р-ну Брянської 
обл., РФ, прож. м. Він ниця, єврей, із міщан, осві-
та початкова, завідувач організаційного відділу 
облспоживспілки, не одруж. Арешт. 23.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 7, 8, 10 КК УРСР. За виро-
ком Верховного суду СРСР від 05.10.1938 р. роз-
стріляний 05.10.1938 р. Реабіл. 26.11.1957 р.
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ЧЕРНЯТИНСЬКА КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВ-
НА, 1910 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
не одруж. Арешт. 19.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
08.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЧЕРНЯТИНСЬКА МАРІЯ АНДРІЇВНА, 
1874 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, колгоспниця, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 19.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 08.05.1933 р. заслан. на 3 р. на спецпоселення. 
Реабіл. 25.12.1989 р.

ЧЕРНЯТИНСЬКА МАРІЯ ФЕДОРІВНА, 
1904 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.03.1970 р.

ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ ІВАН МУСІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Довжок Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 15.08.1959 р.

ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ ЯКИМ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж. Арешт. 19.02.1933 р. Звинувач. 
за ст. 16-80, 54-6 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 08.05.1933 р. заслан. на 3 р. на 
спецпоселення. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЧЕРНЯТЧИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Людавка Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, муляр, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 15.06.1960 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА, 
1894 р.н., с. Краснопілка Бершадського р-ну, 
прож. м. Він ниця, українка, із службовців, освіта 
середня спеціальна, вчителька, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
26.03.1938 р. на 2 р. передана під нагляд міліції. 
Реабіл. 02.03.1990 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ БОРИС СЕРГІЙОВИЧ, 
1899 р.н., кол. м. Мазовець Ломжинської губ., 

Польща, прож. с. Чемериси-Барські Барського р-ну, 
поляк, із селян, освіта середня, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 22.06.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За вироком Барського рай-
суду від 29.08.1932 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
09.08.1990 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ДМИТРО ТИТОВИЧ, 
1893 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 14.04.1989 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Маріямпіль Галицького р-ну 
Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. м. Немирів, укра-
їнець, із селян, освіта середня, агроном філії «За-
готзерно», одруж., 1 дитина. Арешт. 20.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 16.04.1933 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 30.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
10.12.1937 р. Реабіл. 23.03.1962 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, 1914 р.н., смт Вороновиця Він ниць-
кого р-ну, прож. м. Москва, РФ, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
 вець, одруж. Арешт. 02.07.1942 р. Звинувач. за 
ст. 19, 58-1 «б», 10 ч. 2 КК РРФСР. За постановою 
ВП 19 армії від 29.08.1942 р. справа припинена.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДО-
РОВИЧ, 1888 р.н., с. Гранів Гайсинського р-ну, 
прож. м. Він ниця, українець, із службовців, осві-
та неповна середня, начальник бюджетного від-
ділу обласного фінансового відділу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 29.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 8, 
11 КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР 
від 26.12.1937 р. засудж. на 15 р. ВТТ. Реабіл. 
26.11.1992 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ПИЛИП ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, 1910 р.н., смт Вороновиця Він ниць кого 
р-ну, прож. с. Грабівка Гомельського р-ну, Біло-
русь, українець, робітник лісохімічного госпо-
дарства. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за ст. 68 
КК БРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 17.12.1937 р. розстріляний 10.01.1938 р. Реабіл. 
26.03.1959 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ СЕМЕН ЮХИМОВИЧ, 
1897 р.н., м. Липовець, українець, із ремісників, 
освіта неповна середня, бухгалтер державного 
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банку, одруж., 3 дітей. Арешт. 03.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.04.1958 р.

ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ СТЕПАН ТИТОВИЧ, 
1885 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 09.01.1990 р. 

ЧЕРПАТЮК ЛЕОНТІЙ АНДРІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Плебанівка Шаргородського р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1959 р.

ЧЕРПАТЮК СТАНІСЛАВ АНТОНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Андріївка Шаргородського р-ну, поляк, 
із селян, неписьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 04.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 06.02.1990 р.

ЧЕРПИТЯК ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
прож. с. Капустяни Тростянецького р-ну, украї-
нець, із службовців, освіта неповна середня, бух-
галтер цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.05.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ЧЕРПІТО КУЗЬМА ВАСИЛЬОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
16.03.1930 р. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 25.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 30.04.1996 р.

ЧЕРСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ ЛЬВОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Струтинка Липовецького р-ну, прож. с. Сокі-
лець Козятинського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, рахівник їдальні, одруж., 4 дітей. Арешт. 
26.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою ДТВ ОДПУ ст. Козятин від 04.05.1933 р. 
справа припинена.

ЧЕСНОКОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 
1903 р.н., кол. селище Джалаус, Туреччина, 
прож. м. Він ниця, росіянин, із службовців, осві-
та середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 2 ді-

тей. Арешт. 13.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 
8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 25.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. 
Реабіл. 26.07.1957 р.

ЧЕТВЕРЕНКО ОЛЬГА ПАНКРАТІВНА, 
1898 р.н., с. Вербівка Шаргородського р-ну, прож. 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українка, із служ-
бовців, освіта середня спеціальна, вчителька, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припи-
нена.

ЧЕТВЕРИКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Гайсин, українець, із службовців, освіта почат-
кова, рахівник ринку, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 
17.09.1958 р.

ЧЕТВЕРТИНІВСЬКИЙ ОПАНАС НИКИ-
ФОРОВИЧ, 1897 р.н., с. Бирлівка Бершадського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, на час 
арешту без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1972 р.

ЧЕТВЕРТУХА ОНУФРІЙ ФАДЕЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Городок Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 04.11.1928 р. Звинувач. за 
ст. 17, 54-8 КК УСРР. За постановою Уманської 
окрпрокуратури від 02.08.1929 р. справа припи-
нена. Вдруге за арешт. 03.01.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 21.02.1930 р. справа припинена.

ЧЕТВЕРУХІНА СТАНІСЛАВА ІВАНІВНА, 
1904 р.н., м. Хмельницький, прож. м. Мо ги лів-
По діль сь кий, полька, із службовців, малопись-
менна, одруж. Арешт. 10.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстрі-
ляна 26.09.1938 р. Реабіл. 27.01.1959 р.

ЧЕХ КУПРІЯН МАКСИМОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Губник Гайсинського р-ну, українець, освіта 
неповна середня, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 02.04.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 05.12.1989 р.

ЧЕХ ФЕДІР НИКОНОВИЧ, 1924 р.н., с. Куна 
Гайсинського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
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02.05.1943 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. 
За вироком ВТ Північного оборонного р-ну Пів-
нічного флоту від 02.06.1943 р. засудж. на 7 р. 
ВТТ. Реабіл. 06.02.1956 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ, 
1903 р.н., с. Дзюньків Погребищенського р-ну, укра-
їнець, освіта початкова, рахівник колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою Київського облвідділу 
ДПУ від 10.04.1933 р. справа припинена.

ЧЕХІВСЬКИЙ ЗАХАР ДОРОФІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.09.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ Чорноморської групи військ Закавказького 
фронту від 16.10.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 16.07.1990 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ ІВАН ГАВРИЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, письменний, сторож колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1903 р.н., ст. Гайворон Кіровоградської обл., прож. 
ст. Холоневська (с. Іванів Калинівського р-ну), 
українець, із службовців, освіта середня, маши-
ніст депо, одруж., 3 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 28.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.04.1956 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 
1911 р.н., м. Він ниця, українець, із робітників, осві-
та середня спеціальна, завідувач складу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.08.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.03.1945 р. перебування під вартою зараховане 
як покарання, з-під варти звільнений під час 
слідства. Реабіл. 10.12.1992 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВТИХІЙО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, столяр кол-
госпу, одруж. Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 11.04.1939 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реа-
біл. 08.10.1965 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГАВРИЛОВИЧ, 
1889 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-

їнець, із селян, освіта початкова, тесля колгоспу, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 06.09.1989 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ДОРОФІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, голова сільського 
споживчого товариства, одруж., 2 дітей. Арешт. 
30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.05.1938 р. розстріляний 22.05.1938 р. Реабіл. 
18.06.1958 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ ФЕДОТ ФОКОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, маляр, одруж. Арешт. 
07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.04.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 
16.01.1957 р.

ЧЕХІВСЬКИЙ-МИХАЙЛОВ ВОЛОДИМИР-
ФЕ ДІР ІВАНОВИЧ-МИХАЙЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Попеляни Пустомитівського р-ну Львівської 
обл., прож. с. Жабелівка Він ниць кого р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж. 
Арешт. 15.06.1928 р. Звинувач. за ст. 58-4, 7, 10 
КК РСФРР. За постановою Трійки ОДПУ від 
03.01.1929 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
03.03.1993 р.

ЧЕХМАН ДАНИЛО ШМУЛЬОВИЧ, 1922 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Сергіївка Пер-
вомайського р-ну Оренбурзької обл., РФ, єврей, 
із робітників, освіта початкова, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 25.06.1942 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«а» КК РРФСР. За постановою УНКВС Чкалов-
ської обл., РФ, від 19.10.1942 р. справа припинена.

ЧЕХМЕЙСТРУК МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Шершні Тиврівського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 
03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1958 р.

ЧЕХМЕСТРУК ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Курники Тиврівського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, електрик колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 19.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реа-
біл. 19.07.1989 р.
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ЧЕХНІЙ ТИМОФІЙ МОКІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Сабарівка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, вдівець, 1 ди-
тина. Арешт. 14.02.1953 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 28.04.1953 р. засудж. на 25 р. позбавлення 
волі. За ухвалою Верховного суду УРСР від 
23.12.1954 р. термін покарання змінено на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.10.1991 р.

ЧЕХОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 
1905 р.н., с. Замостя Грайворонського р-ну Кур-
ської обл., РФ, прож. м. Гнівань Тиврівського 
р-ну, росіянин, із службовців, письменний, за-
відувач підсобного господарства, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 21.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 28.11.1945 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
20.11.1991 р.

ЧЕХОВСЬКИЙ НИКАНОР ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1868 р.н., с. Іванків, прож. с. Цекинівка 
Ямпільського р-ну, росіянин, із духовенства, ма-
лописьменний, колгоспник, вдівець, 2 дітей. 
Арешт. 26.12.1932 р. Звинувач. за ст. 16-80, 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.03.1933 р. справа припинена.

ЧЕХОВСЬКИЙ-ФАЙГ УЛЯН (ЮЛІАН) ГЕН-
РІХОВИЧ, 1895 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, 
росіянин, із міщан, освіта вища, адвокат, одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 24.02.1933 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 26.07.1961 р.

ЧЕХУН ЄВГЕН СЕМЕНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Северинівка Олександрівського р-ну Кірово-
градської обл., прож. с. Слобода-Межирівська 
Жмеринського р-ну, українець, із міщан, освіта 
середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
10.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ДПУ УСРР від 22.11.1933 р. справа 
припинена.

ЧЕЧЕЛЬ БОЛЕСЛАВ НИКИФОРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 18.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
20.12.1937 р. розстріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 
30.08.1989 р.

ЧЕЧЕЛЬ ДЕМ’ЯН ЯКОВИЧ, 1875 р.н., с. Си-
дорівка Корсунь-Шевченківського р-ну Черкась-

кої обл., українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж., 7 дітей. Арешт. 11.07.1931 р. 
Звинувач. за ст. 80, 54-6 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 22.12.1931 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 28.02.1990 р.

ЧЕЧЕЛЬ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Вільня Коростишівського р-ну Житомирської 
обл., прож. с. Сестринівка Козятинського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта середня, агроном 
цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.12.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За вироком Козя-
тинського райсуду засудж. на 10 р. ВТТ. За ухва-
лою Верховного суду УСРР від 1933 р. термін 
ув’яз нення змінено до 3 р. ВТТ. Реабіл. 16.07.1965 р. 
Вдруге за арешт. 21.01.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС від 
07.06.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1991 р.

ЧЕЧЕЛЬНИКОВА (ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА) - НЕ-
ПОМ НЯЩА-СТРІ ЛЕЦЬКА ЯДВІГА АНТО-
НІВНА, 1900 р.н., м. Він ниця, полька, із робіт-
ників, освіта середня спеціальна, вчителька, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.09.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За ухвалою ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 12.05.1945 р. справа 
припинена у зв’язку зі смертю 19.03.1945 р. у в’яз-
ниці. Реабіл. (Відомості частково подані у Кн. 4 
цього видання, с. 137).

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Китайгород Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 07.02.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 21.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
03.11.1989 р.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Михайлівка Шаргородського 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, столяр, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 23.11.1937 р. розстріляний 08.12.1937 р. 
Реабіл. 18.04.1989 р.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ ГНАТ КУЗЬМИЧ, 
1878 р.н., смт Піщанка, українець, із селян, мало-
письменний, хлібороб, не одруж. Арешт. 30.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11, 13 КК УСРР. За поста-
новою Трійки ДПУ УСРР від 14.02.1930 р. роз-
стріляний. Реабіл. 26.02.1990 р.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КУЗЬ-
МИЧ, 1893 р.н., с. Вербівка Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
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ки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. роз-
стріляний 11.02.1938 р. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ, 
1891 р.н., с. Михайлівка Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 24.02.1930 р. Звинувач. за «ан-
тирадянську агітацію та підрив колективізації». 
За постановою Мо ги лів-По діль сь кої окртрійки 
ДПУ від 21.03.1930 р. підлягав засланню на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 10.11.1995 р. Вдруге за арешт. 
12.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ від 15.05.1931 р. заслан. на 
3 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.02.1990 р.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ ФРАНЦ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1885 р.н., с. Михайлівка Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, неписьменний, лісник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
11.01.1990 р.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮЗЕФ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Михайлівка Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, неписьменний, тесля кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.01.1990 р.

ЧЕЧІРКО АНДРОН СЕМЕНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Виноградне Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, робітник 
спиртзаводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 27.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. 
розстріляний 07.09.1937 р. Реабіл. 20.07.1960 р.

ЧЕЧІРКО САВА ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Сказинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 09.08.1935 р. Звинувач. за ст. 58 
ч. 1 КК УСРР. За вироком Мо ги лів-По діль сь кого 
нарсуду від 12.08.1935 р. засудж. на 1,5 р. позбав-
лення волі. Подальша доля невідома. Реабіл.

ЧЕШЕНЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
кол. с. Бистра, Польща, прож. с. Мазурівка Черні-
вецького р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 
26.11.1937 р. Реабіл. 18.05.1962 р.

ЧЕШКОВСЬКИЙ (ЧЕШКІВСЬКИЙ) ЛУКА 
ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., м. Калинівка, украї-
нець, із селян, малописьменний, бригадир кол-
госпу, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.06.1944 р. Зви-

нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 05.12.1944 р. за-
судж. на 17 р. каторжних робіт. Реабіл. 02.03.1960 р.

ЧЕШНІВСЬКИЙ СТЕПАН ДОМІНІКОВИЧ, 
1910 р.н., с. Ставище Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. ст. Петропавловськ Пів ніч-
но-Ка захстанської обл., Казахстан, пожежний 
стрілець ст. Петропавловськ. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.06.1989 р.

ЧЖАН ФУН ЦІ, 1903 р.н., провінція Хебей, 
Китай, прож. м. Тульчин, китаєць, із селян, осві-
та початкова, артист цирку гастрольної групи 
м. Чернігів, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 11.10.1939 р. ув’язн. на 
3 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЧИГИР МИХАЙЛО ВАКУЛОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Чагів Оратівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, фельдшер Оратівської лікарні, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Ре-
абіл. 07.12.1989 р.

ЧИГИРИНСЬКИЙ ЕЛЯ ФРОЇМОВИЧ, 
1906 р.н., смт Турбів Липовецького р-ну, прож. 
м. Урюпинськ, РФ, єврей, із службовців, освіта 
середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 02.02.1942 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
13.05.1942 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.02.1998 р.

ЧИЖЕВСЬКИЙ АНТОН СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1890 р.н., с. Шабельня Іллінецького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 28.06.1989 р.

ЧИЖЕВСЬКИЙ БАЛЬТАЗАР ГНАТОВИЧ, 
1908 р.н., смт Бродецьке Козятинського р-ну, по-
ляк, із робітників, освіта початкова, машиніст 
водокачки, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 09.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 09.04.1956 р.

ЧИЖЕВСЬКИЙ БОРИС КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1906 р.н., кол. Бессарабія, прож. м. Бершадь, 
українець, із службовців, освіта початкова, бри-
гадир залізничної бригади ст. Устя, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 21.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 
КК УРСР. За постановою ЗТВ НКВС ст. Гайво-
рон від 03.07.1938 р. справа припинена.
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ЧИЖЕВСЬКИЙ ГНАТ БАЛТАЗАРОВИЧ, 
1884 р.н., с. Марківці, прож. с. Комсомольське Ко-
зятинського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, слюсар цук рокомбінату, одруж. Арешт. 
27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 27.06.1966 р.

ЧИЖЕВСЬКИЙ ЙОСИП СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Шабельня Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, 4 дітей. Арешт. 09.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 15.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реа-
біл. 05.09.1989 р.

ЧИЖЕВСЬКИЙ КОСТЯНТИН КІНДРАТО-
ВИЧ, 1881 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. 
м. Бершадь, поляк, із службовців, освіта початко-
ва, касир вантажної каси ст. Бершадь, одруж., 
2 дітей. Арешт. 27.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За постановою ЗТВ НКВС ст. Гай-
ворон від 25.05.1938 р. справа припинена.

ЧИЖИК МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 1908 р.н., 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 13.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 01.04.1933 р. справа припинена.

ЧИЖИК СЕМЕН СОФРОНОВИЧ, 1881 р.н., 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 13.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 01.04.1933 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 18.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
02.09.1959 р.

ЧИЖИКОВ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1923 р.н., смт Муровані Курилівці, прож. с. Боро-
дуліха Бородулихінського р-ну Східно-Ка зах-
стан сь кої обл., Казахстан, росіянин, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, військовослужбо-
вець, не одруж. Арешт. 16.02.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ 10 танкового 
корпусу від 21.03.1944 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реа-
біл. 22.06.1965 р.

ЧИЖИЦЬКИЙ ПАВЛО МАТВІЙОВИЧ, 
1899 р.н., м. Жмеринка, поляк, із робітників, ма-
лописьменний, слюсар-бляхар, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 14.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 

обл. від 01.02.1937 р. розстріляний 10.02.1937 р. 
Реабіл. 15.08.1959 р.

ЧИЖОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1879 р.н., м. Сороки, Молдова, прож. м. Він ниця, 
росіянин, із службовців, малописьменний, бух-
галтер обласного транспортного тресту, одруж. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 01.07.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 26.02.1990 р. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.11.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. Реа-
біл. 30.07.1989 р.

ЧИКІН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Дружне Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
02.10.1989 р.

ЧИПУРІН ІВАН САВЕЛІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Камінний Брід Коростишівського р-ну, прож. 
м. Любар Житомирської обл., українець, із робіт-
ників, освіта середня, начальник шляхової екс-
плуатаційної дільниці, одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 22.05.1937 р. 
засудж. на 5 р. позбавлення волі та 2 р. п/п. Вдру-
ге звинувач. 22.11.1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.11.1937 р. розстріляний 07.12.1937 р. Реабіл. 
13.12.1989 р.

ЧИРВА ВІРА ОМЕЛЯНІВНА, 1902 р.н., м. Ар-
темівськ Донецької обл., прож. м. Він ниця, укра-
їнка, із службовців, освіта початкова, завідувач 
сектору материнства і дитини обласного відділу 
охорони здоров’я, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.11.1955 р.

ЧИРВА ІВАН ЄВГЕНОВИЧ, 1908 р.н., с. Па-
насівка Козятинського р-ну, прож. с. Скитка Ли-
повецького р-ну, українець, із селян, освіта не-
повна середня, ветеринарний фельдшер радгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. розстрі-
ляний 29.04.1938 р. Реабіл. 06.07.1956 р.

ЧИРСЬКИЙ АНТОН ХОМИЧ, 1894 р.н., м. Во-
лочиськ Хмельницької обл., прож. м. Орел, РФ, 
слюсар заводу. Арешт. 1937 р. Розстріляний. Реабіл. 
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ЧИРСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЗАХАРОВИЧ, 
1908 р.н., с. Кліщів Тиврівського р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із ремісників, освіта по-
чаткова, комендант виконробного пункту ст. Він-
ниця. Арешт. 24.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
01.10.1938 р. Реабіл. 02.07.1958 р.

ЧИСТЯК НІНА ІВАНІВНА, 1929 р.н., с. Жу-
ківці Жмеринського р-ну, українка, із селян, 
освіта неповна середня, листоноша районної кон-
тори зв’язку, не одруж. Арешт. 07.08.1947 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
УМДБ Він ниць кої обл від 25.11.1947 р. справа 
припинена.

ЧИХМЕЙСТРУК МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Шершні Тиврівського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 
03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1958 р.

ЧИЧКАЛЮК СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, заготівельник фруктів, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстрі-
ляний 22.05.1938 р. Реабіл. 08.03.1956 р.

ЧИЧКАНЬ ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Рашівка Гадяцького р-ну Полтавської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, вчитель. Арешт. 
07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.11.1937 р. розстріляний 30.11.1937 р. Реабіл. 
25.05.1989 р.

ЧИШКОВСЬКИЙ КАРОЛЬ ІВАНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловець-
кого р-ну, поляк, із селян, неписьменний, кочегар 
цук ро за во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.12.1937 р. роз-
стріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 15.12.1989 р.

ЧИШКУН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Кашперівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, рахівник колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 01.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстрі-
ляний 15.05.1938 р. Реабіл. 18.08.1965 р.

ЧІЛКА ДАНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Джугастра Крижопільського р-ну, українець, 
вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 240 СД від 18.05.1942 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.05.1991 р.

ЧІПАК ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ, 1873 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 27.11.1937 р. 
Реабіл. 12.07.1989 р.

ЧІПУЛЬ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Несвіж, Білорусь, прож. м. Тульчин, білорус, із 
селян, освіта середня спеціальна, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 10.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б», 8, 11 КК УРСР. За виро-
ком Верховного суду СРСР від 13.04.1938 р. роз-
стріляний 13.04.1938 р. Реабіл. 19.10.1968 р.

ЧІЧІРКО (ЧЕЧІРКО) ПЕТРО ДОРОФІЙО-
ВИЧ, 1871 р.н., с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.03.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 07.01.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 09.08.1995 р.

ЧКАЛЕНКО ПАВЛО МАКАРОВИЧ, 1888 р.н., 
кол. с. Водяна, Таврійської губ., прож. м. Він-
ниця, українець, неписьменний, старший май-
стер пекарні ДПУ, одруж. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 10.04.1933 р. 
справа припинена.

ЧЛЕНОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Сьомаки, прож. с. Кармалюкове Жмеринсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта вища, вчитель, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.06.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За постановою УНКДБ 
Він ниць кої обл. від 30.12.1945 р. справа припинена.

ЧМЕЛІВ ПЕТРО ЯКИМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Анатолівка Березівського р-ну Одеської обл., 
прож. с. Бахтин Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, вчитель, одруж., 
1 дитина. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За ви-
роком Він ниць кого обл су ду від 05.12.1935 р. за-
судж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 15.03.1958 р.

ЧМЕЛЮК ГРИГОРІЙ РОМАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Кушелівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, їздовий бурякорадгос-
пу, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою ОН 
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НКВС СРСР від 11.10.1939 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.07.1989 р.

ЧМИР ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Нова Гребля Калинівського р-ну, українець, із 
селян, письменний, колгоспник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 25.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 27.09.1938 р. справа припинена.

ЧМИР ГНАТ ІЛАРІОНОВИЧ, 1890 р.н., смт Сит-
ківці Немирівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, бригадир колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
29.09.1938 р. засудж. до розстрілу. За постановою 
Президії Верховної Ради СРСР від 16.01.1939 р. міра 
покарання змінена на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1957 р.

ЧМИР ІВАН ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., смт Сит-
ківці Немирівського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
13.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 29.09.1938 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1957 р.

ЧМИР МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1917 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, черговий ст. Сит-
ківці, одруж. Арешт. 26.10.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої за-
лізниці від 14.09.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 29.05.1968 р.

ЧМИР РОДІОН КІНДРАТОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Нова Гребля Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.11.1928 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
10, 11 КК УСРР. За постановою Він ниць кої окр-
прокуратури від 26.02.1929 р. справа припинена.

ЧМИХ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Северинівка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 17.06.1942 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 3 кавале-
рійського корпусу від 26.06.1942 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 30.01.1996 р.

ЧМИХАЛЕНКО ФОТІЙ ПРОХОРОВИЧ, 
1869 р.н., смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, робітник 
цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
розстріляний 27.11.1937 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЧМИХІВСЬКА РАЇСА СЕМЕНІВНА, 1898 р.н., 
м. Лубни Полтавської обл., прож. м. Шаргород, 
українка, із службовців, освіта середня, учитель-
ка, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.06.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Шар-
городського РВ НКДБ від 26.09.1944 р. справа 
припинена.

ЧМІЛЬ АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Голубече Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, кравець колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.03.1938 р. розстріляний 04.04.1938 р. 
Реабіл. 25.05.1989 р.

ЧМІЛЬ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Джулинка, прож. с. Берізки-Бершадські Бер-
шадського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж. Арешт. 08.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1989 р.

ЧМІЛЬ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Шабельня Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 09.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
15.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
05.09.1989 р.

ЧМІЛЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.06.1927 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 02.09.1927 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Вдру-
ге звинувач. За постановою ОН ОДПУ від 
28.04.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
11.01.1996 р.

ЧМІЛЬ СТЕПАН МИКИТОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Шабельня, прож. с. Яструбинці Іллінецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.03.1931 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 15.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. 05.09.1989 р.

ЧМУСЬ ОЛЕКСА ВАСИЛЬОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Підріжжя Ковельського р-ну Волинської обл., 
прож. с. Пеньківка Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, вантажник 
ст. Ярошенка, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.09.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.09.1958 р.
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ЧОБА ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1886 р.н., 
м. Сороки, Молдова, прож. с. Добрянка Ямпіль-
ського р-ну, молдованин, із селян, освіта почат-
кова, одно осіб ник, одруж., 6 дітей. Арешт. 
28.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.10.1937 р. 
розстріляний 23.10.1937 р. Реабіл. 30.11.1989 р.

ЧОБІТОК ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Андрушівка, прож. с. Очеретня Погребищен-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.09.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-8, 10, 11, 13 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 19.02.1930 р. роз-
стріляний 27.02.1930 р. Реабіл. 12.12.1989 р.

ЧОБІТОК ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Андрушівка Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, сторож колгос-
пу, одруж. Арешт. 21.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 18.10.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ 
і 5 р. п/п. Реабіл. 19.04.1995 р. Вдруге звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком спеціального 
табірного суду від 09.02.1949 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 24.09.1991 р.

ЧОБОТАР МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Оленівка, прож. с. Букатинка Мо ги лів-По діль-
сь кого р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, рахівник колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
25.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. 
Реабіл. 21.05.1958 р.

ЧОБОТАР МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-
ків, малописьменний, візник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 30.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ЧОБОТАР ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-
ків, малописьменний, візник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 30.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ЧОБОТАР ПИЛИП ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1902 р.н., кол. с. Шуручани, Бессарабія, прож. 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, молдова-
нин, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 02.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.11.1937 р. розстріляний 
22.11.1937 р. Реабіл. 18.09.1962 р.

ЧОБОТАР СТЕПАН ПЛАТОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Леонівка, прож. с. Вербка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, помічник 
рахівника колгоспу, одруж. Арешт. 13.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.12.1989 р.

ЧОБОТАР ЯКІВ ЛУК’ЯНОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Карпівка Мо-
ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
26.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За 
постановою Мо ги лів-По діль сь кого МВ НКВС 
від 14.06.1938 р. справа припинена.

ЧОБОТАРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГНАТО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Чорномин Піщанського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 22.12.1937 р. За постановою 
Піщанського РВ НКВС від 06.01.1938 р. справа 
припинена.

ЧОВГАН МАРІЯ АГАФОНІВНА, 1920 р.н., 
с. Старостинці Погребищенського р-ну, україн-
ка, із селян, освіта початкова, домогосподарка, не-
одруж. Арешт. 26.02.1948 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він-
ниць кої обл. від 07.06.1948 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 11.02.1955 р. 
термін покарання змінено на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
31.07.1992 р.

ЧОВГАН ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Старостинці Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.03.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора 
Козятинської дільниці від 22.08.1932 р. справа 
припинена.

ЧОВГАН ТЕРЕНТІЙ ПЕТРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Дяківці Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 12.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Літинської діль-
ниці від 04.05.1931 р. справа припинена.

ЧОВГАНЮК ГАННА МИХАЙЛІВНА, 1912 р.н., 
с. Дяківка Бершадського р-ну, українка, із селян, 
освіта початкова, колгоспниця. Арешт. 11.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. 
розстріляна 04.04.1938 р. Реабіл. 17.08.1989 р.

ЧОКА (ЧЕКА) ДМИТРО ІЛАРІОНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, укра-
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їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. розстрі-
ляний 02.12.1937 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ЧОКАН ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Заліщики Тернопільської обл., прож. м. Старо-
костянтинів Хмельницької обл., українець, із се-
лян, освіта середня спеціальна, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 19.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «б», 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 08.04.1938 р. розстрі-
ляний. Реабіл. 30.01.1958 р.

ЧОКАН ТАЇСІЯ ВАСИЛІВНА, 1903 р.н., 
м. Козятин, прож. м. Старокостянтинів Хмель-
ницької обл., українка, із службовців, освіта не-
повна середня, вчителька, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 10.06.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 09.01.1957 р.

ЧОКЛЯ (ЧЕКЛЯ) ДМИТРО КИРИЛОВИЧ, 
1884 р.н., м. Нікополь Донецької обл., прож. 
м. Тирасполь, Молдова, українець, із селян, не-
письменний, різноробочий. Арешт. 28.04.1932 р. 
Звинувач. за ст. 80, 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 11.08.1932 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.03.1990 р.

ЧОЛАК ВЛАС ФЕДОРОВИЧ, 1880 р.н., с. Пи-
сарівка Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, розлуч., 1 дити-
на. Арешт. 28.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
20-56-17 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 28.02.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 25.12.1989 р.

ЧОЛАК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 14.06.1927 р. За постановою ОН ОДПУ 
від 16.09.1927 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. За 
постановою ОН ОДПУ від 07.06.1929 р. на 3 р. по-
збавлений права проживати у визначених губер-
ніях, округах. Реабіл. 11.01.1996 р.

ЧОЛАК ІВАН ФРИЗОНТОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, агроном кол-
госпу, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.05.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 07.12.1944 р. за-
судж. на 15 р. каторжних робіт. За ухвалою Вер-
ховного суду СРСР від 11.03.1955 р. термін пока-
рання змінено на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.03.1997 р.

ЧОЛАК МИКИТА СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.06.1931 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.10.1931 р. підлягав розстрілу. За постановою 
ОДПУ СРСР від 14.02.1932 р. міру покарання змі-
нено на 10 р. концтаборів. Реабіл. 08.03.1961 р.

ЧОЛАК ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 16.11.1937 р. 
Реабіл. 16.08.1989 р.

ЧОЛАК-ТОПОЛЬНИЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕК-
СІЇВНА, 1909 р.н., с. Велика Кісниця Ямпіль сь-
кого р-ну, українка, із селян, малописьменна, 
одно осіб ниця, розлуч. Арешт. 14.02.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 20, 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 09.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 30.08.1989 р.

ЧОЛЕНКО СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.05.1960 р.

ЧОЛОВСЬКИЙ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Забіляни Томашпільського р-ну, прож. 
с. Голубече Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, освіта вища, директор школи, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
16.05.1938 р. Реабіл. 16.08.1956 р.

ЧОП ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, 1919 р.н., 
с. Чікаровка Тамбовської обл., РФ, прож. м. Бар, 
українець, із селян, освіта неповна середня, сто-
ляр цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 24.06.1941 р. 
Етапований у РФ. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 03.03.1943 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 24.04.1990 р.

ЧОПА МИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Сахни Летичівського р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Голодьки Хмільницького р-ну, украї-
нець, із духовенства, освіта середня, священик 
церкви, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
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Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.09.1937 р. 
розстріляний 03.09.1937 р. Реабіл. 31.03.1989 р.

ЧОПЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Сокіл Чернівецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.03.1961 р.

ЧОПИК АНДРІЙ ЛОГВИНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
07.02.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком Оратівського нарсуду від 11.02.1932 р. 
засудж. на 3 р. і 6 місяців ВТТ. Реабіл. 16.06.1992 р.

ЧОПИК ВОЛОДИМИР ЛОГВИНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Бугаївка Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстрі-
ляний 27.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ЧОПИК ЄВМЕН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, робітник цук ро за во ду, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстрі-
ляний 28.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ЧОПИК ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., с. Бу-
гаївка Оратівського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, конюх колгоспу, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. 
Реабіл. 04.04.1962 р.

ЧОПИК СИДІР ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., с. Се-
веринівка Тростянецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 16.07.1958 р.

ЧОПИК ТИХІН СЕРГІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 28.04.1938 р. 
Реабіл. 04.04.1962 р.

ЧОПОВСЬКИЙ ЗАХАР ЯКИМОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Гонорівка Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 
09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 29.09.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 02.03.1990 р.

ЧОРБА ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Суручень Яловенського р-ну, Молдо-
ва, прож. с. Ободівка Тростянецького р-ну, мол-
дованин, із селян, малописьменний, бригадир 
садівничої бригади колгоспу, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 05.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 04.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.08.1966 р.

ЧОРНА ДОМНА ДАНИЛІВНА, 1913 р.н., с. Бу-
шинка Тиврівського р-ну, українка, із селян, не-
письменна, колгоспниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 09.12.1940 р. Звинувач. за ст. 54-1 «в» КК 
УРСР. За вироком ВТ КВО від 02.07.1941 р. за-
слан. на 5 р. у Комі АРСР та 5 р. п/п. Реабіл. 
12.12.1994 р.

ЧОРНА КАТЕРИНА ТИХОНІВНА, 1895 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українка, із 
службовців, освіта вища, лікар, розлуч., 1 дити-
на. Арешт. 19.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 27.01.1945 р. засудж. на 20 р. каторж-
них робіт. За ухвалою ОН МДБ СРСР від 
10.03.1951 р. термін покарання змінено на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 09.02.1995 р.

ЧОРНА МАРІЯ ФЕДОРІВНА, 1929 р.н., с. Мар-
тинівка Барського р-ну, українка, із селян, освіта 
середня, учителька, не одруж. Арешт. 19.01.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 06.06.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.03.1993 р.

ЧОРНА СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 1908 р.н., 
кол. с. Хрінівка, теп. у складі смт Чернівці, поль-
ка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЧОРНА ХРИСТИНА ПАНТЕЛЕЙМОНІВ-
НА, 1886 р.н., с. Лука-Мовчанська Жмеринсько-
го р-ну, українка, із селян, неписьменна, домо-
господарка, вдова, 2 дітей. Арешт. 20.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 29.11.1932 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 07.04.1994 р.
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ЧОРНА ЮЗЕФА КСАВЕРІВНА, 1901 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, прож. м. Він ниця, 
полька, освіта середня, на час арешту без певних 
занять, одруж. Арешт. 01.07.1927 р. Звинувач. за 
ст. 58-6 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
03.02.1928 р. заслан. на 3 р. до Середньої Азії. За 
постановою ОН ОДПУ від 28.07.1930 р. після від-
буття заслання позбавлена на 3 р. проживання 
у відповідних областях. Реабіл. 20.03.1998 р.

ЧОРНЕНЬКИЙ ЛАВРЕНТІЙ ЯКОВИЧ, 
1899 р.н., с. Саїнка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 13.02.1990 р.

ЧОРНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Серебрія, прож. с. Юрківці Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
директор гірничих розробок кар’єру «Цукрока-
мінь», одруж., 5 дітей. Арешт. 04.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. 
розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 06.02.1959 р.

ЧОРНИЙ АРАКЕЛ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1912 р.н., кол. с. Садвино, Туреччина, прож. м. Гай-
син, українець, із службовців, освіта вища, вете-
ринарний лікар 51 кавалерійського полку, одруж., 
1 дитина. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 7, 8, 11 КК 
УРСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
06.10.1938 р. розстріляний 06.10.1938 р. Реабіл. 
10.02.1959 р.

ЧОРНИЙ АРТЕМ ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., кол. 
с. Мала Жмеринка, теп. у складі м. Жмеринка, 
українець, із селян, освіта початкова, кочегар 
ст. Жмеринка, одруж. Арешт. 17.02.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧОРНИЙ АРХИП ТРОХИМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
10.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. Реабіл. 
15.02.1961 р.

ЧОРНИЙ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Журавлівка Тульчинського р-ну, прож. м. Туль-
чин, українець, із селян, малописьменний, зав-
госп районної лікарні, одруж., 1 дитина. Арешт. 
19.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 

За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 08.04.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. Реа-
біл. 22.12.1957 р.

ЧОРНИЙ ВІТАЛІЙ КАЗИМИРОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Котовськ Одеської обл., прож. м. Він ниця, укра-
їнець, із робітників, освіта початкова, борець 
Він ниць кого цирку, не одруж. Арешт. 01.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.01.1990 р.

ЧОРНИЙ ГРИГОРІЙ ФЕОФАНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Жабокричка Чечельницького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 24.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Чечельницького РВ 
ДПУ від 01.03.1933 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ ДЕМ’ЯН АРСЕНТІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
14.05.1929 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 29.01.1930 р. заслан. на 
3 р. на Північ РФ. Реабіл. 14.05.1996 р.

ЧОРНИЙ ДЕМ’ЯН ПРОКОПОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Михайлівці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 17.05.1989 р.

ЧОРНИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Морозівка, прож. с. Джупинівка Іллінецького 
р-ну, українець, швець районного промислового 
комбінату, одруж. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
16.04.1946 р. засудж. на 5 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 27.06.1991 р.

ЧОРНИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Ларга Бричанського р-ну, Молдова, прож. 
м. Бар, молдованин, із селян, малописьменний, 
конюх цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 21.09.1938 р. розстріляний 22.09.1938 р. Реа-
біл. 25.10.1989 р.

ЧОРНИЙ ІВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Конищів Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 13.12.1989 р.
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ЧОРНИЙ ІВАН ОНУФРІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Ворошилівка Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, мельник колгоспу, 
одруж., 7 дітей. Арешт. 19.06.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.11.1945 р. ув’язн. 
на 7 р. ВТТ. За ухвалою ВТ військ НКВС Україн-
ського округу від 08.02.1946 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Вовчинець Окницького р-ну, Молдова, прож. 
с. Верижани, Молдова, українець, із селян, осві-
та початкова, слюсар, одруж., 1 дитина. Арешт. 
28.04.1944 р. Мо ги лів-По діль сь ким МВ НКДБ. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 04.01.1945 р. 
засудж. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 19.06.1963 р.

ЧОРНИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1884 р.н., с. Зе-
ленянка Крижопільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського окрвід-
ділу ДПУ від 21.03.1930 р. заслан. на Північ РФ. 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 08.04.1930 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
м. Жмеринка, поляк, із робітників, освіта почат-
кова, робітник депо ст. Жмеринка, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 14.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабіл. 11.06.1960 р.

ЧОРНИЙ ЙОСИП ТРОХИМОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
10.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. Реабіл. 
15.02.1961 р.

ЧОРНИЙ КИРИЛО ФЕДОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Зеленянка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 19.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.11.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 10.11.1989 р.

ЧОРНИЙ КІНДРАТ ВАСИЛЬОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Куманівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 23.04.1933 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ КОНОН ДЕНИСОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Михайлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 04.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
12.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
10.11.1989 р. Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 21.08.1937 р. розстріляний 
08.09.1937 р. Реабіл. 06.06.1989 р.

ЧОРНИЙ ЛАВРО КОРНІЙОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Цибулівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 21.03.1930 р. За постановою Тульчин-
ської окртрійки ДПУ від 23.03.1930 р. засланий 
на Північ РФ. Реабіл. 20.03.1996 р.

ЧОРНИЙ ЛУКА ЯКОВИЧ, 1899 р.н., с. Капус-
тяни Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.06.1965 р.

ЧОРНИЙ МАКАР ЄФРЕМОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Довгалівка Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 20.08.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
28.10.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
24.11.1995 р.

ЧОРНИЙ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
04.10.1989 р.

ЧОРНИЙ МАКСИМ ТОДОСІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Ганнопіль Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 29.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Тульчин-
ської дільниці від 30.12.1931 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ МИКИТА АРТЕМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, прож. м. Бар, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 04.10.1989 р.
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ЧОРНИЙ (ЧЕРНІЙ) МИКИТА МАКСИМО-
ВИЧ, 1872 (1888) р.н., с. Томашпіль Хмільниць-
кого р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 12.11.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Хмільницького РВ ДПУ від 30.11.1930 р. справа 
припинена, з-під варти звільнений. Вдруге за-
арешт. 29.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 17.05.1932 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ МИКИТА ЯКОВИЧ, 1883 р.н., 
м. Жмеринка, українець, із робітників, мало-
письменний, машиніст Шпиківського цук ро за-
во ду, одруж. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 
07.10.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ЧОРНИЙ МИХАЙЛО ЄФРЕМОВИЧ, 1870 р.н., 
кол. с. Долотецьке, теп. у складі с. Довгалівка 
Погребищенського р-ну, українець, із селян, не-
письменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
29.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Плисківського РВ ДПУ від 05.06.1931 р. 
справа припинена.

ЧОРНИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Дашківці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 02.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 20.02.1930 р. розстріляний. Реабіл. 21.11.1989 р.

ЧОРНИЙ МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ, 
1885 р.н., с. Мартинівка Барського р-ну, прож. 
м. Бар, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, не одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 04.10.1989 р.

ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Сокиринці Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.02.1990 р.

ЧОРНИЙ ОМЕЛЯН СТЕПАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Кукавка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 30.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. позбавлений права проживати у 12 
прикордонних пунктах. Реабіл. 23.06.1995 р. 

Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. позбавлення 
волі. Реабіл. 27.11.1989 р.

ЧОРНИЙ ОПАНАС МИКОЛАЙОВИЧ, 
1877 р.н., с. Горбівці Літинського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, фельдшер 
Багринівської лікарні, одруж., 2 дітей. Арешт. 
21.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 27.01.1937 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1994 р.

ЧОРНИЙ ОПАНАС СЕМЕНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Кукавка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
ст. Немерче Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта середня спеціальна, вчи-
тель, одруж. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 16.05.1933 р. справа припи-
нена.

ЧОРНИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Городня Чернігівської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із службовців, освіта вища, агроном, 
одруж. Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.12.1955 р.

ЧОРНИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ, 1881 р.н., 
кол. с. Мала Жмеринка, теп. у складі м. Жмерин-
ка, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж. Арешт. 17.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.04.1933 р. заслан. на 5 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧОРНИЙ ПЕТРО ГНАТОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Хильчиці Золочівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Тартак Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
03.02.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 
13.06.1959 р.

ЧОРНИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Конищів Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 04.10.1943 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 22 СД 
від 04.11.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
27.02.1992 р.
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ЧОРНИЙ ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Махаринці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, рахівник колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 13.12.1989 р.

ЧОРНИЙ ПРОКІП ДМИТРОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Ганнопіль Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 22.12.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 
75 СД від 10.03.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 04.07.1991 р.

ЧОРНИЙ ПРОКІП СЕМЕНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Курашівці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-9, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 12.06.1963 р.

ЧОРНИЙ САВА ОПАНАСОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Дерешова Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою Мо ги-
лів-По діль сь кого МВ НКВС справа припинена.

ЧОРНИЙ СЕМЕН КІНДРАТОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Оленівка Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 28.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 07.09.1933 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ СЕМЕН МИТРОФАНОВИЧ, 
1899 р.н., м. Жмеринка, українець, із селян, мало-
письменний, слюсар Жмеринського депо, одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 16.03.1960 р.

ЧОРНИЙ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Ракова Томашпільського р-ну, українець, на 
час арешту без певних занять. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 18 механізованого 
корпусу від 17.07.1941 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.10.1991 р.

ЧОРНИЙ СЕМЕН САМІЙЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Дружелюбівка Калинівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 1 ди-

тина. Арешт. 08.01.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
23.04.1929 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у визначених місцевостях. Реабіл. 25.10.1994 р. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.06.1989 р.

ЧОРНИЙ СЕМЕН ТРОХИМОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Мартинівка Барського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 14.02.1990 р.

ЧОРНИЙ СТАХ ГАВРИЛОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Павлівка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 18.01.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 28.02.1990 р.

ЧОРНИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. с. Романькоуци Сороцького пов., Молдова, 
прож. м. Ямпіль, молдованин, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.02.1938 р. 
розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 18.09.1989 р.

ЧОРНИЙ ТРИФОН СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Зеленянка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 13.12.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 02.03.1990 р.

ЧОРНИЙ ТРОХИМ СЕМЕНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Гонтівка Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, тракторист МТС, одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.05.1933 р. Звинувач. за ст. 54-14 
КК УСРР. За постановою Чернівецького РВ ДПУ 
від 31.05.1933 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 07.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 14.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. Реа-
біл. 01.01.1973 р.

ЧОРНИЙ ФЕДІР ЙОСИПОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Кукавка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 30.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. позбавлений права проживати у ви-
значених місцевостях. Реабіл. 23.06.1995 р.
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ЧОРНИЙ ФЕДІР ПРОКОПОВИЧ, 1877 р.н., 
с-ще Кукавка Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.04.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою проку-
рора Мо ги лів-По діль сь кої дільниці від 05.05.1932 р. 
справа припинена.

ЧОРНИЙ ФЕДОТ ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., с. Дзве-
няче Тетіївського р-ну Київської обл., прож. 
с. Рогізна Немирівського р-ну, українець, на час 
арешту без певних занять. Арешт. 20.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.05.1989 р.

ЧОРНИЙ ФЕОДОСІЙ КАРПОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Нагоряни, прож. с. Суботівка Мо ги лів-По діль-
сь кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 24.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
ОВ 24 Мо ги лів-По діль сь кого прикордонного за-
гону НКВС від 11.01.1938 р. справа припинена.

ЧОРНИЙ ФІЛАРЕТ ОПАНАСОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Мазурівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, лісник Тульчинського 
лісового заготівельного господарства, одруж., 
3 дітей. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.11.1939 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 09.01.1957 р.

ЧОРНИЙ ФІЛАРЕТ ЯКОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Жахнівка Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 01.12.1941 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 6 по-
вітряно-де сант ного корпусу від 10.12.1941 р. за-
судж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 23.05.1995 р.

ЧОРНИЙ ФОКА ОЛІМПІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Вовчок Бершадського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 18.03.1930 р. За постановою Тульчинської 
окртрійки ДПУ від 25.03.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 24.10.1995 р.

ЧОРНИЙ ЯКІВ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Крупин Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 24.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 10.01.1962 р.

ЧОРНИЙ ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1900 р.н., кол. 
с. Мала Жмеринка, теп. у складі м. Жмеринка, 
українець, із селян, освіта початкова, робітник 

ст. Жмеринка, одруж. Арешт. 17.02.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 14.01.1935 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧОРНИЙ (ЧОРНІЙ) ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Качківка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 03.09.1937 р. розстрі-
ляний 13.09.1937 р. Реабіл. 16.08.1989 р.

ЧОРНИЙ-ОНУФРІЄВ ГРИГОРІЙ ДМИТРО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Бернашівка Мо ги лів-По діль-
сь кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.12.1989 р.

ЧОРНИЙ-ЧОРНЕНЬКИЙ АНДРІЙ ЛЕОН-
ТІЙОВИЧ, 1880 р.н., с. Сокілець Віньковецько-
го р-ну Хмельницької обл., прож. м. Козятин, 
українець, із селян, освіта початкова, на час ареш-
ту без певних занять, одруж., 6 дітей. Арешт. 
23.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.08.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 17.10.1989 р.

ЧОРНІЙ РОЗА ВОЙЦЕХІВНА, 1899 р.н., с. Ши-
рока Гребля Хмільницького р-ну, прож. ст. Хміль-
ник, полька, із селян, малописьменна, хлібороб, 
вдова, 1 дитина. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 07.04.1933 р. справа припи-
нена.

ЧОРНІЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Купчинці Козівського р-ну Тернопільської обл., 
прож. с. Ободівка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із робітників, малописьменний, дроворуб 
школи, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 20.02.1960 р.

ЧОРНІЙ ФЕДІР ОНУФРІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Хоросно Пустомитівського р-ну Львівської 
обл., прож. с. Лучинець Мурованокуриловецько-
го р-ну, українець, робітник. Арешт. 08.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. роз-
стріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 28.06.1989 р.

ЧОРНОБАЙ АНАСТАСІЯ МУСІЇВНА, 
1906 р.н., с. Мала Киріївка Бершадського р-ну, 
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українка, із селян, неписьменна, одно осіб ниця, 
одруж. Арешт. 11.02.1951 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 19.03.1951 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За ухва-
лою Верховного суду від 21.02.1955 р. термін по-
карання змінено на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.02.1992 р.

ЧОРНОБАЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Михайлівка Гайсинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 15.11.1941 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«б», 10 КК УРСР. За вироком ВТ кавалерійського 
корпусу від 30.11.1941 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою ВТ Південного фронту від 25.12.1941 р. 
вирок змінено на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.03.1991 р.

ЧОРНОБАЙ ГАВРИЛО СЕМЕНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Метанівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 24.03.1930 р. Звинувач. за «участь у анти-
радянській агітації». За постановою Тульчин-
ської окртрійки ДПУ від 25.03.1930 р. засланий 
на Північ РФ. Реабіл. 15.09.1995 р.

ЧОРНОБАЙ ГРИГОРІЙ ПРОКОПОВИЧ, 
1897 р.н., с. Мала Киріївка Бершадського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж. Арешт. 25.10.1950 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 11.01.1951 р. засудж. 
на 25 р. ВТТ. Реабіл. 04.02.1992 р.

ЧОРНОБАЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Вила-Ярузькі 
Чернівецького р-ну, українець, із робітників, 
колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Чернівецького РВ НКВС від 24.01.1938 р. справа 
припинена.

ЧОРНОБАЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1908 р.н., с. Васютинці Вовковинецького р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Пеньківка Шарго-
родського р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, вагар залізничної станції, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 11.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ЧОРНОБАЙ ФЕДОТ ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Олексіївка Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 15.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЧОРНОБИЛЬ ЙОСИП ЙОСИПОВИЧ, 1920 р.н., 
кол. с. Крупське, теп. у складі с. Городківка Кри-
жопільського р-ну, українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, учитель, не одруж. 
Арешт. 24.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 13.01.1945 р. засудж. на 20 р. каторж-
них робіт. Реабіл. 20.05.1992 р.

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 25.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. розстрі-
ляний 16.11.1937 р. Реабіл. 19.08.1964 р.

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ АБРАМ МОЙСЕЙО-
ВИЧ, 1887 р.н., смт Шпиків Тульчинського р-ну, 
єврей, із торговців, малописьменний, продавець 
магазину спортивних товарів, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 25.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Шпиківського РВ НКВС 
від 22.04.1938 р. справа припинена.

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ВЕЛЬВЕЛ НУХИМО-
ВИЧ, 1905 р.н., м. Гайсин, єврей, із ремісників, 
освіта початкова, ремісник, не одруж. Арешт. 
26.04.1926 р. За постановою ОН ОДПУ від 
05.07.1926 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. За по-
становою ОН ОДПУ від 29.03.1929 р. після від-
буття заслання на 3 р. позбавлений права прожи-
вати у визначених місцевостях. Реабіл. 07.03.1996 р.

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЛІБЕР ЯНКЕЛЬО-
ВИЧ, 1909 р.н., смт Шпиків Тульчинського р-ну, 
єврей, із духовенства, малописьменний, завіду-
вач бази районної споживчої спілки, одруж., 
1 дитина. Арешт. 24.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою Він ниць кої обл-
прокуратури від 16.01.1939 р. справа припинена.

ЧОРНОБРІВ ІВАН КИРИЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Лип’ятин Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, колгоспник, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.06.1989 р.

ЧОРНОВАЛЮК АНДРІЙ ГНАТОВИЧ, 
1878 р.н., с. Моївка Чернівецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 21.10.1930 р. Звинувач. за ст. 16, 80 
КК УСРР. За постановою прокурора Могилів-
ської дільниці від 07.05.1932 р. справа припинена.
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ЧОРНОВІЛ ІВАН ЛАЗАРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. П’ятківка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 19.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 06.10.1944 р. справа припинена.

ЧОРНОВОЛЮК ОВЕРКО СЕРГІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Війтівка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж, 5 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 31.03.1989 р. Вдруге звинувач. за 
ст. 58-2, 8, 11 КК РРФСР. За постановою Трійки 
УНКВС Новосибірської обл., РФ, від 28.12.1937 р. 
розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 25.12.1956 р.

ЧОРНОВУС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
1902 р.н., м. Жмеринка, прож. с. Мартинівка Жме-
ринського р-ну, українець, із робітників, освіта 
середня, вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 
07.09.1960 р.

ЧОРНОГОР ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ, 1916 р.н., 
кол. м. Яготин, прож. кол. с. Стадниця, теп. Тетіїв-
ського р-ну Київської обл., українець, із службов-
ців, освіта неповна середня, помічник бухгалтера 
спиртзаводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. роз-
стріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1958 р.

ЧОРНОДІД МАРІЯ СТЕПАНІВНА, 1918 р.н., 
с. Сабарівка Оратівського р-ну, українка, із се-
лян, освіта неповна середня, колгоспниця, роз-
луч., 1 дитина. Арешт. 19.06.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 10.09.1945 р. виправдана.

ЧОРНОЗУБ НАЗАР ГРИГОРОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Заруддя Оратівського р-ну, прож. смт Оратів, 
українець, із селян, малописьменний, різнороб, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 08.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 78 п. 3 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Київської обл. від 14.08.1937 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 11.01.1990 р.

ЧОРНОЗУБ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Кидрасівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. За 
постановою Тульчинської окртрійки ДПУ від 
07.04.1930 р. заслан. на Північ РФ. Реабіл. 24.10.1995 р.

ЧОРНОКНИЖНИЙ ХОМА МИКИТОВИЧ, 
1900 р.н., с. Карпівка Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, за-
ві дувач господарства колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
08.10.1956 р.

ЧОРНОКОЗ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Ярмолинці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 06.09.1989 р.

ЧОРНОКОЗИНСЬКИЙ ГРИГОРIЙ КАРПО-
ВИЧ, 1923 р.н., с. Олександрiвка Тростянецького 
р-ну, українець, із селян, освіта неповна середня, 
вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 17.12.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 5 армiї від 02.01.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.04.1997 р.

ЧОРНОКОЗИНСЬКИЙ МАТВІЙ СЕМЕНО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Оляниця Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 8 дітей. Арешт. 10.04.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
оперсектора ДПУ від 17.06.1931 р. справа припи-
нена.

ЧОРНОКОЗИНСЬКИЙ ПЛАТОН ЄФРЕМО-
ВИЧ, 1873 р.н., с. Оляниця Тростянецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. у квітні 1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 23.03.1960 р.

ЧОРНОКУЛЬСЬКИЙ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 
1880 р.н., с. Коритувата Козятинського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
01.04.1938 р. Реабіл. 22.05.1989 р.

ЧОРНОКУЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІЛАРІОНО-
ВИЧ, 1889 р.н., с. Флорине, прож. с. Баланівка 
Бершадського р-ну, українець, із селян, освіта се-
редня, дільничний агроном МТС, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 05.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 09.04.1958 р.
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ЧОРНОЛУЦЬКИЙ ГЕРАСИМ НЕСТЕРО-
ВИЧ, 1884 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, хлібо-
роб, одруж., 6 дітей. Арешт. 15.06.1927 р. За по-
становою ОН ОДПУ від 16.09.1927 р. заслан. на 
3 р. на Урал, РФ. Реабіл. 11.01.1996 р.

ЧОРНОЛУЦЬКИЙ ГНАТ ГАЛАКТІОНО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, брига-
дир колгоспу, одруж., 5 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
ОВ 24 Мо ги лів-По діль сь кого прикордонного за-
гону НКВС від 31.12.1937 р. справа припинена.

ЧОРНОЛУЦЬКИЙ ГНАТ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1898 р.н., м. Він ниця, росіянин, із робітників, ма-
лописьменний, муляр, одруж., 1 дитина. Арешт. 
05.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 26.08.1938 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою Верховного 
суду СРСР від 03.07.1941 р. виправданий.

ЧОРНОЛУЦЬКИЙ СОФРОН ПЕТРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Волова Балтського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.12.1989 р.

ЧОРНОЛУЦЬКИЙ ТАДЕЙ ГАЛАКТІОНО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Велика Кісниця Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, конюх 
колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-6, 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.02.1938 р. 
розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 22.12.1962 р.

ЧОРНОМАЗ КАСЯН ПОТАПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Джугастра Крижопільського р-ну, українець, 
одно осіб ник. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 08.05.1933 р. заслан. на 3 р. на спецпоселення. 
Реабіл. 05.06.1989 р.

ЧОРНОМАЗ КУЗЬМА МАКСИМОВИЧ, 
1892 р.н., с. Голубівка Калинівського р-ну, прож. 
с. Михайлин Козятинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
20.09.1989 р.

ЧОРНОМАЗ ПЕТРО СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1923 р.н., с. Голубівка Калинівського р-ну, украї-

нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 20.04.1945 р. Звинувач. 
за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За вироком ВТ 1 гвар-
дійської армії від 05.06.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 23.03.1992 р.

ЧОРНОМОРЕЦЬ ГРИГОРІЙ, українець, із се-
лян. Арешт. у березні 1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Немирівського РВ ДПУ 
від 11.05.1932 р. з-під варти звільнений. За поста-
новою Немирівського РВ ДПУ від 16.07.1932 р. 
справа припинена.

ЧОРНОМОРЕЦЬ ЄВСТАФІЙ ГОРДІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Щурівці Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, бухгалтер робіт-
ничого кооперативу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
03.12.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.06.1989 р.

ЧОРНОМОРЕЦЬ ОМЕЛЯН СТЕПАНОВИЧ, 
1891 р.н., смт Шпиків Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, їздовий колгос-
пу, одруж. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 
31.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ЧОРНОНІС ОПАНАС СОЗОНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Вербівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 3 дітей. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 13.12.1937 р. 
Реабіл. 07.07.1989 р.

ЧОРНОНІС ПЕТРО СОЗОНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Вербівка Липовецького р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київської 
обл. від 16.10.1937 р. розстріляний 04.11.1937 р. 
Реабіл. 14.03.1989 р.

ЧОРНОПИСЬКИЙ АДАМ УЛЯНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Петрашівка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
відділу ДПУ від 29.01.1931 р. справа припинена.

ЧОРНОПИСЬКИЙ ПАВЛО МИРОНОВИЧ, 
1869 р.н., с. Русава Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
12.06.1927 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РСФРР. 
За постановою ОН ОДПУ від 18.05.1928 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. За постновою ОН ОДПУ від 
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24.10.1929 р. звільнений із забороною проживати 
в відповідних областях та округах 3 р. Реабіл. 
04.12.1995 р.

ЧОРНОПИСЬКИЙ ПЛАТОН МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1880 р.н., с. Вила-Ярузькі Чернівецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
31.12.1937 р. розстріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 
06.03.1963 р.

ЧОРНОПЛЕЧИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Кашперівка Козятинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, бухгалтер 
цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 14.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 16.01.1963 р.

ЧОРНОУС ГОРПИНА СЕМЕНІВНА, 1895 р.н., 
с. Гармаки Барського р-ну, українка, із селян, ма-
лописьменна, домогосподарка, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 14.06.1933 р. справа припинена.

ЧОРНОУС ДОРОФІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Біла Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, сторож колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 24.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.11.1989 р.

ЧОРНОУС ІВАН ІВАНОВИЧ, 1914 р.н., с. Хо-
мутинці Калинівського р-ну, прож. с. Сокілець 
Козятинського р-ну, українець, із селян, освіта 
середня, голова сільської ради, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 17.07.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За вироком ВТ Він ниць кого гарнізону від 
09.11.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ 
Прик. ВО від 30.11.1945 р. вирок скасовано, спра-
ва припинена.

ЧОРНОУС ЙОСИП ЙОСИПОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Куманівка Козятинського р-ну, прож. с-ще Сво-
бодний Чаїнського р-ну Томської обл., РФ, член 
сільськогосподарської артілі. Арешт. 1938 р. Роз-
стріляний. Реабіл. 

ЧОРНОУС ЛЕОНТІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1877 р.н., с. Гармаки Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 14.06.1933 р. справа припинена.

ЧОХАР ЛЮДВІГ ЙОСИПОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Сумівка Бершадського р-ну, прож. м. Бершадь, 
поляк, із службовців, освіта початкова, електро-
зварювальник цук ро за во ду, одруж., 9 дітей. 
Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. Реабіл. 
05.06.1959 р.

ЧУБА ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1896 р.н., 
кол. с. Орлівка, теп. у складі с. Копіївка Тульчин-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
тесля колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.08.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.06.1989 р.

ЧУБА ІВАН ТРОХИМОВИЧ, 1913 р.н., с. Вів-
сяники Козятинського р-ну, українець, із селян, 
письменний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
05.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. 
Подальша доля невідома. Реабіл.

ЧУБА ЙОСИП АНДРІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Фрідріхівка Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Бершадь, поляк, із робітників, осві-
та початкова, робітник цук ро за во ду, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 7, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 04.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. 
Реабіл. 24.06.1958 р.

ЧУБА ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Богданівка Тульчинського р-ну, українець, ма-
лописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 28.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського РВ ДПУ від 
04.06.1933 р. справа припинена.

ЧУБА СЕМЕН ТИМОФІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Гарячківка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.08.1937 р. розстріляний 08.09.1937 р. 
Реабіл. 19.07.1989 р.

ЧУБА ТРИФОН СЕМЕНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. с. Маклі-
но Малоярославецького р-ну Калузької обл., РФ, 
робітник вугільного складу. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
16.03.1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 

ЧУБАР АНТОН ТРОХИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Кривошиї Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, коваль колгоспу, одруж., 
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5 дітей. Арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 02.09.1937 р. розстріляний 
13.09.1937 р. Реабіл. 01.07.1964 р.

ЧУБАР ВАЛЕНТИН ТАДЕУШОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Кат Сандомирського пов., Польща, прож. 
с. Мшанець Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 02.04.1938 р. Реа-
біл. 31.08.1963 р.

ЧУБАРОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ, 
1907 р.н., смт Рожище Волинської обл., на час 
арешту без певного місця проживання та занять, 
, українець, із селян, освіта початкова, не одруж. 
Арешт. 24.08.1927 р. Звинувач. за ст. 58-6 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 16.07.1928 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 31.08.1998 р.

ЧУБАТЮК МАКСИМ НИКИФОРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Мала Деребчинка Шаргородського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 3 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
розстріляний 14.01.1938 р. Реабіл. 16.01.1990 р.

ЧУБАТЮК МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ, 
1895 р.н., с. Мала Деребчинка Шаргородського 
р-ну, українець, на час арешту без певних занять. 
Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
28.06.1989 р.

ЧУБАТЮК ТРИФОН АНДРІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Степанівка Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, продавець крамниці спо-
живчого товариства, одруж., 3 дітей. Арешт. 
01.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 24.11.1945 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1992 р.

ЧУБАТЮК ЯКІВ ІВАНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Кордишівка Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, письменний, бригадир колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
25.05.1938 р. Реабіл. 18.04.1957 р.

ЧУБАЧ ХОМА ХОМОВИЧ, 1897 р.н., с. Лучи-
нець Мурованокуриловецького р-ну, українець, 

із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
13.12.1989 р.

ЧУБИК ГНАТ МИТРОФАНОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Якимівка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 12.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 12.07.1931 р. справа припинена.

ЧУБИК ПАВЛО ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Тростянець, українець, із селян, неписьмен-
ний, їздовий колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
18.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
20.04.1960 р.

ЧУБИНСЬКИЙ ВІТОЛЬД ЮЛІАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Безіменне Козятинського р-ну, прож. 
м. Козятин, поляк, із селян, освіта початкова, ко-
чегар паровоза ст. Козятин, не одруж. Арешт. 
07.01.1936 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 31.01.1936 р. за-
слан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 12.12.1989 р.

ЧУБКО ВАСИЛЬ ЄВДОКИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.12.1937 р. розстріляний 
02.01.1938 р. Реабіл. 22.07.1959 р.

ЧУБКОВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ ВЛАДИСЛА-
ВОВИЧ, 1904 р.н., с. Костянтинівка Липовець-
кого р-ну, поляк, із службовців, освіта середня, 
старший економіст контори «Облхарчопром», 
не одруж. Арешт. 23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 04.11.1937 р. розстріляний 19.01.1938 р. 
Реабіл. 20.06.1959 р.

ЧУБКОВСЬКИЙ ЯН ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 
1910 р.н., с. Костянтинівка Липовецького р-ну, 
прож. м. Він ниця, поляк, із селян, освіта неповна 
середня, слюсар трамвайного управління, одруж. 
Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
17.01.1940 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 16.10.1957 р.

ЧУВАЄВ ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ, 1882 р.н., 
м. Миколаїв, прож. м. Він ниця, українець, із служ-
бовців, освіта початкова, секретар управління кі-
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нофікації обласного тресту кінофікації, одруж., 
1 дитина. Арешт. 11.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 23.10.1957 р.

ЧУГАЄНКО ФРАНКО (ФРАНЦ) ЗИГМУН-
ДОВИЧ, 1907 р.н., с. Завалійки Волочиського 
р-ну, прож. с. Веснянка Старокостянтинівського 
р-ну Хмельницької обл., поляк, із селян, мало-
письменний, завідувач кінного обозу ст. Старо-
костянтинівка, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.05.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.11.1958 р.

ЧУГУЙ ПЕТРО ФЕДОТОВИЧ, 1898 р.н., кол. 
м. Олександрівка Миколаївської обл., прож. 
м. Жмеринка, українець, із міщан, освіта почат-
кова, бухгалтер контори «Заготсіно», одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 02.04.1939 р. справа припинена.

ЧУДАК ВАЦЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта неповна середня, робітник Шпиківської 
МТС, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 16.09.1960 р.

ЧУДАК ЙОСИП СТЕПАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Тартак Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, вантажник Жмеринського 
вагоноремонтного заводу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
19.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.09.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 
06.04.1989 р.

ЧУДАК КАЗИМИР БОГОМИЛОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.06.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 26.01.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге заарешт. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. 
розстріляний 15.02.1938 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЧУДАК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, 1881 р.н., 
м. Немирів, прож. смт Вороновиця Він ниць кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. 
розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЧУДАК СТАНІСЛАВ-СТЕПАН ПАНТЕЛЕЙ-
МОНОВИЧ, 1931 р.н., с. Суботів Галицького р-ну 
Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. с. Тростянець 
Ямпільського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, вантажник Гонорівського цук ро за во ду. 
Арешт. 12.08.1953 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ Прик. ВО від 13.05.1954 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1994 р.

ЧУДАК ФИЛИМОН ЙОСИПОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Тартак Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, помічник машиніста 
водокачки ст. Тартак. Арешт. 02.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лінійного 
суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 21.12.1937 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1992 р.

ЧУДАК ЮЛІАН КАЗИМИРОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, тракторист МТС, не одруж. 
Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. Реабіл. 
28.03.1989 р.

ЧУДОВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ КАРЛОВИЧ, 
1902 р.н., с. Смолівка Коростишівського р-ну 
Житомирської обл., прож. м. Він ниця, українець, 
із робітників, малописьменний, інспектор відді-
лу служби обласної міліції, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
08.06.1959 р.

ЧУЖБИНОВ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. Курська губ., РФ, прож. с. Терешпіль Хміль-
ницького р-ну, поляк, із робітників, освіта серед-
ня, на час арешту без певних занять, не одруж. 
Арешт. 10.12.1928 р. Звинувач. за ст. 58-6 КК РСФРР. 
За постановою Трійки ОДПУ від 03.06.1929 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Вдруге звинувач. За 
постановою ОН ОДПУ від 10.03.1933 р. заслан. на 
3 р. на Північ РФ. Реабіл. 30.09.1996 р.

ЧУЖДАН ХОМА ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., с. Тро-
пова Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, рахівник колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за 
«участь у антирадянській діяльності». За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1937 р. розстріляний 23.10.1937 р. Реабіл. 
14.09.1960 р.

ЧУЙ-ЧМІН ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1893 р.н., м. Хуасянь провінція Ханань, Китай, 
прож. смт Чечельник, китаєць, із робітників, ма-
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лописьменний, охоронець бурякорадгоспу, одруж. 
Арешт. 07.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 07.08.1939 р. 
виправданий, справа припинена.

ЧУЙКО ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Балабанівка Оратівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 04.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 27.06.1931 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
01.08.1995 р.

ЧУЙКО НИКАНОР ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Тростянець Ямпільського р-ну, українець, різ-
норобочий цук ро за во ду. Арешт. 24.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ЧУЙНИШИН ДАНИЛО АНТОНОВИЧ, 
1906 р.н., м. Гайсин, українець, вій сь ко во служ-
бо вець. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За ви-
роком ВТ 296 СД від 11.05.1942 р. засудж. до роз-
стрілу (заочно). За ухвалою Верховного суду СРСР 
від 16.06.1943 р. вирок відмінено, справа припинена.

ЧУЛОВСЬКИЙ АДАМ СЕМЕНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Райки Калинівського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.08.1989 р.

ЧУЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Степанки Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 31.08.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 18, 54-8, 11 КК УСРР. За постановою 
Житомирського сектора ДПУ від 29.12.1930 р. 
справа припинена.

ЧУЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Сокілець Козятинського р-ну, прож. 
м. Козятин, поляк, із дворян, освіта неповна се-
редня, робітник паливного складу ст. Козятин, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 07.01.1936 р. Звинувач. 
за ст. 54-13 КК УСРР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 31.01.1936 р. заслан. на 5 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 19.07.1989 р.

ЧУЛОВСЬКИЙ МАР’ЯН СЕМЕНОВИЧ, 
1879 р.н., с. Райки Калинівського р-ну, поляк, із 

селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ЧУЛОВСЬКИЙ ФЕДІР АНТОНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, прож. с. Люлинці 
Оратівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
27.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 25.02.1930 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 11.10.1989 р.

ЧУЛОВСЬКИЙ ФРАНЦ ВАЛЕР’ЯНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Жабелівка Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 31.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
12.05.1989 р.

ЧУМАК ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Мерешовка Окницького р-ну, Молдова, прож. 
с. Дружелюбівка Калинівського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 10.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.07.1989 р.

ЧУМАК ДАВИД АНТОНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Мітлинці, прож. с. Бондури Гайсинського р-ну, 
українець, на час арешту без певних занять. 
Арешт. 20.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.08.1937 р. розстріляний 29.08.1937 р. 
Реабіл. 16.05.1989 р.

ЧУМАК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Майдан-Чапельський Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
службовець, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постано-
вою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 13.12.1932 р. 
справа припинена.

ЧУМАК ІВАН МАКСИМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Марківці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, ветеринарний санітар ар-
тілі, одруж., 2 дітей. Арешт. 21.03.1936 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 16.06.1936 р. виправданий. Вдруге 
заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
01.09.1937 р. розстріляний 14.09.1937 р. Реабіл. 
25.01.1990 р.
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ЧУМАК МАРІЯ ОНУФРІЇВНА, 1904 р.н., 
с. Чернятин Калинівського р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, колгоспниця, вдова, 2 ді-
тей. Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьків-
щини». За постановою ОН МДБ СРСР від 
18.12.1946 р. заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 
04.04.1995 р.

ЧУМАК ПЕТРО ДЕНИСОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Морозівка, прож. с. Станилівка Погребищен-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня, 
учитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 28.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ. Реабіл. 08.12.1989 р.

ЧУМАК СИДІР ДАВИДОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Калинівка, українець, із селян, малописьмен-
ний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.07.1989 р.

ЧУМАК ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., с. Ме-
решовка Окницького р-ну, Молдова, прож. с. Се-
ребрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, молдованин, 
із робітників, малописьменний, робітник радгос-
пу, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 12.11.1959 р.

ЧУМАК ФЕДОТ КОСТЯНТИНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Хоменки Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
17.07.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умовно). 
Реабіл. 15.11.1989 р.

ЧУМАК ХАРИТОН ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Велика Русава Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник кар’єру 
ст. Тирасполь, одруж., 4 дітей. Арешт. 27.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Одеської обл. від 21.08.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 28.03.1962 р.

ЧУМАК ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Велика Русава Томашпільського р-ну, прож. 
с. Ближній Хутір Тираспільського р-ну, Молдо-
ва, українець, із селян, малописьменний, ро-
бітник ст. Тираспіль, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Одеської обл. від 
21.08.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 28.03.1962 р.

ЧУМАЧЕНКО ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Шабо Білгород-Дністровського р-ну 
Одеської обл., прож. с. Кукули Піщанського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 
28.03.1938 р. Реабіл. 23.11.1989 р.

ЧУМАЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Лиман Татарбунарського р-ну Одеської обл., 
прож. смт Чечельник, українець, із селян, освіта 
початкова, комірник райспоживспілки, одруж., 
2 дітей. Арешт. 10.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
07.10.1938 р. Реабіл. 10.02.1959 р.

ЧУМАЧЕНКО-ФРОЛОВА РАЇСА ВАСИЛІВ-
НА, 1911 р.н., смт Деражня Летичівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Тульчин, українка, 
із селян, письменна, домогосподарка, одруж., 
1 дитина. Звинувач. за ст. 20, 54-7 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 04.11.1932 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. За постановою Трійки НКВС 
УСРР від 25.10.1936 р. попередня постанова від-
мінена, справа припинена.

ЧУНЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., 
м. Одеса, прож. смт Вапнярка Томашпільського 
р-ну, грек, із робітників, малописьменний, на 
час арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
15.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За ви-
роком Томашпільського райсуду від 29.04.1931 р. 
засудж. на 2 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1989 р.

ЧУПАЄНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1899 р.н., м. Брест, Білорусь, прож. м. Погреби-
ще, українець, із службовців, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. роз-
стріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 14.11.1958 р.

ЧУПИРА МЕЛЕТІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1917 р.н., с. Никифорівці Немирівського р-ну, 
прож. м. Немирів, українець, із селян, освіта не-
повна середня, студент педагогічного технікуму, 
не одруж. Арешт. 20.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
56-21 КК УРСР. За постановою Немирівського 
РВ НКВС від 07.10.1937 р. справа припинена.

ЧУПРА СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1923 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, росіянин, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.11.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ Білоруського 
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ВО від 17.03.1947 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
22.08.1991 р.

ЧУПРИНА АНДРІЙ ПРОКОПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Жорнище Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
07.08.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої окрпрокуратури від 
14.10.1929 р. справа припинена. Вдруге заарешт 
02.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.04.1938 р. розстріляний 03.06.1938 р. Реабіл. 
05.07.1989 р.

ЧУПРИНА КАРПО ЄВДОКИМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Миролюбівка Піщанського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
03.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.07.1989 р.

ЧУПРИНА КАРПО ОНИСИМОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Жорнище Іллінецького р-ну, українець, освіта 
неповна середня, кухар спецзагону НКДБ, не-
одруж. Арешт. 21.10.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР. Втік з-під варти 24.05.1945 р. Реа-
біл. 06.04.1964 р.

ЧУПРИНА ЛУКА ПРОКОПОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Жорнище Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 07.08.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої окрпрокурату-
ри від 24.09.1930 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт 02.03.1938 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
03.06.1938 р. Реабіл. 11.01.1990 р.

ЧУПРИНА ОНИСИМ ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1901 р.н., кол. с. Дракуля, Бессарабія, 
прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, освіта вища, старший агроном радгоспу, 
одруж. Арешт. 27.01.1933 р. Звинувач. за ст. 5-2, 7 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.09.1933 р. ув’язн. на 3 р. позбавлення волі 
(умовно). Реабіл. 25.12.1989 р.

ЧУПРИНА СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Брицьке, прож. с. Вахнівка Липовецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1989 р.

ЧУПРИНА ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Брицьке Липовецького р-ну, прож. м. Ямпіль, 

українець, із селян, освіта вища, ветеринарний 
лікар Піщанського р-ну, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК 
УРСР. За вироком ВТ Він ниць кого гарнізону від 
10.05.1946 р. виправданий.

ЧУПРИНА ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Вахнівка, прож. с. Брицьке Липовецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого облвідділу ДПУ від 22.04.1933 р. спра-
ва припинена.

ЧУРАШОВ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Нагайбак Башкирської АРСР, РФ, прож. с. Лу-
ка-Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, росіянин, із 
селян, освіта неповна середня, священик, одруж., 
1 дитина. Арешт. 17.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
13.09.1946 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 23.01.1965 р.

ЧУРКІН МИКОЛА КУЗЬМИЧ, 1900 р.н., 
с. Нижні Пріски Козенського р-ну Калузької 
обл., РФ, прож. с. Сальниця Хмільницького р-ну, 
росіянин, із робітників, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 5 дітей. Арешт. 08.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. роз-
стріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 13.08.1965 р.

ЧУРПІЙ ДМИТРО МИКИТОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Герасимівка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, завідувач господарства 
лікарні, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. роз-
стріляний 04.04.1938 р. Реабіл. 06.09.1989 р.

ЧУРПІЙ ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Чернятин Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 01.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.07.1962 р.

ЧУХНО ГРИГОРІЙ ЮХИМОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Канава Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.02.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЧУХНО ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Ковалівка Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, садівник колгоспу, одруж., 
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2 дітей. Арешт. 30.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
14.05.1938 р. Реабіл. 06.06.1956 р.

ЧУХНОВ СЕРГІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Бельці, Молдова, прож. м. Рибниця, Молдова, 
українець, із робітників, неписьменний, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.02.1935 р. Немирівським РВ 
НКВС. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За поста-
новою УНКВС Він ниць кої обл. від 13.07.1935 р. 
справа припинена.

ЧУХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 
1889 р.н., м. Ковель Волинської обл., прож. м. Не-
мирів, росіянин, із службовців, освіта середня, 
бухгалтер автомобільної колони, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.01.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 31.03.1949 р. 
засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1992 р.

ЧУХРІЄНКО ПЛАТОН КИРИЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Красненьке Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 11.08.1937 р. розстріляний 23.08.1937 р. 
Реабіл. 27.05.1958 р.

ЧУХРІЙ НИКАНОР ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Міцівці Дунаєвецького р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта вища, плановик Тиврівської 
споживчої районної спілки, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 10.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 

ДПУ від 22.09.1931 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 17.10.1956 р.

ЧУХРІЙ НИКИФІР ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Городок Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, лісник Михайлівського лісниц-
тва, одруж., 2 дітей. Арешт. 21.07.1945 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКДБ Він ниць кої обл. від 09.10.1945 р. справа 
припинена.

ЧУШЕНКО ЮХИМ ПЕТРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Рогізна Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, сторож колгоспу, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 04.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.04.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.12.1962 р.

ЧУШКАН ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 28.03.1938 р. 
Реабіл. 03.08.1989 р.

ЧХАНЬ ГРИГОРІЙ ВАРИВОНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, вдівець, 5 ді-
тей. Арешт. 16.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 18.06.1931 р. справа припинена.



Реабілітовані історією. Вінницька область

456

2 3 41

6 7 85

10 11 129

14 15 1613



Сторінки людських трагедій

457

18 19 2017

22 23 2421

2625

1. Чабанов Михайло Григорович. 2. Чагівський Костянтин Лаврентійович. 3. Чаусов Ми-
хайло Антонович. 4. Черемховський Гервасій Антонович. 5. Черемховський Семен Юхимо-
вич. 6. Черната Василь Олексійович. 7. Чернега Михайло Терентійович. 8. Черненко (Чер-
нійко) Олексій Феодосійович. 9. Чернецький Мар’ян Антонович. 10. Чернецький Петро 
Анд рійович. 11. Черниш Іван Йосипович. 12. Чернілевський Антон Григорович. 13. Черну-
ха Хома Васильович. 14. Чернюк (Чорнюк) Максим Онисимович. 15. Чернюк Степан Семе-
нович. 16. Чернявський Володимир Ілліч. 17. Чесноков Анатолій Сергійович. 18. Чжан Фун 
Ці. 19. Чмелюк Григорій Романович. 20. Чорний Артем Іванович. 21. Чорний Петро Антоно-
вич. 22. Чорний Яків Петрович. 23. Чорнобай Федот Дем’янович. 24. Чохар Людвіг Йосипо-
вич. 25. Чубик Павло Петрович. 26. Чуловський Віктор Вікентійович. 
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ШАБАЛО ЯКІВ ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., м. Рів-
не, прож. ст. Козятин, українець, із робітників, 
освіта початкова, бригадир залізничної ст. Козя-
тин, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 20.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.05.1959 р.

ШАБАНОВ ОЛЕКСІЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 
1894 р.н., м. Ладижин Тростянецького р-ну, 
прож. м. Гайсин, українець, із службовців, мало-
письменний, поштовий працівник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР на 3 р. 
позбавлений права проживати у 12 прикордон-
них пунктах. Реабіл. 17.01.1990 р.

ШАБАТУРА ГНАТ ТРИФОНОВИЧ, 1883 р.н., 
м. Гайсин, українець, із ремісників, малопись-
менний, на час арешту без певних занять, одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.08.1933 р. справа припинена.

ШАБЕЛЬСЬКИЙ ФРАНЦ АНТОНОВИЧ, 
1916 р.н., с. Почапинці Жмеринського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта початкова, 
столяр вагоноремонтного заводу, не одруж. Арешт. 
14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Київської обл. від 
20.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.05.1959 р.

ШАБЛЕВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ, 
1891 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із 
міщан, малописьменний, працівник повітового вій-
ськового комітету, не одруж. Арешт. 22.01.1922 р. 
Звинувач. за «участь у підпільній петлюрівській 
організації». За постановою Мо ги лів-По діль сь кої 
повітової НК від 07.03.1922 р. справа припинена.

ШАБЛИНСЬКИЙ (ШАБЛІНСЬКИЙ) ЕДУ-
АРД ПЕТРОВИЧ, 1900 р.н., м. Умань Черкаської 
обл., прож. смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, 
поляк, із службовців, освіта середня, землеупо-
рядник районного земельного відділу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 03.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реа-
біл. 23.03.1971 р.

ШАБЛИНСЬКИЙ (ШАБЛІНСЬКИЙ) ЯКУБ 
ЮЛІАНОВИЧ, 1883 р.н., кол. с. Свиранки Сви-
тянського пов. Віленської губ., Литва, прож. 
ст. Жмеринка, поляк, із селян, письменний, ро-

бітник вугільного складу, одруж., 6 дітей. Арешт. 
03.01.1935 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою ОН НКВС СРСР від 14.04.1935 р. ув’язн. 
на 3 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШАБЛОВСЬКИЙ КАСЯН ОПАНАСОВИЧ, 
1884 р.н., с. Махаринці Козятинського р-ну, поляк, 
із робітників, малописьменний, машиніст цук ро-
за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 30.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 21.04.1938 р. Реабіл. 26.06.1959 р.

ШАБХІН ШЛЬОМА-ЗЕЛЬМАН ПЕРЦО-
ВИЧ, 1914 р.н., м. Невель Тверської обл., РФ, 
прож. с. Іванів Калинівського р-ну, єврей, із ро-
бітників, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.11.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Трійки УНКВС Архангельської обл., РФ, від 
20.11.1937 р. розстріляний 19.12.1937 р. Реабіл. 

ШАБШИС ЯКІВ ВОЛЬФОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Козятин, єврей, із робітників, малописьмен-
ний, ремісник, не одруж. Арешт. 21.06.1925 р. Зви-
нувач. за ст. 61 КК УСРР. За постановою Бердичів-
ського відділу ДПУ від 22.06.1925 р. справа при-
пинена. Вдруге за арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 01.08.1939 р. справа припинена.

ШАВАРЧУК ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ, 
1906 р.н., м. Він ниця, українець, із службовців, 
освіта середня, начальник відділу обладнання 
суперфосфатного заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За ви-
роком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
21.05.1945 р. засудж. на 8 р. ВТТ. За ухвалою Вер-
ховного суду СРСР від 24.05.1946 р. вирок відмі-
нений, справа припинена.

ШАВАРЧУК МИХАЙЛО ОНИСИМОВИЧ, 
1898 р.н., м. Волочиськ Хмельницької обл., прож. 
м. Він ниця, українець, із службовців, освіта се-
редня, бухгалтер контори «Заготскот», одруж., 
1 дитина. Арешт. 26.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.06.1956 р.

ШАВЛОВСЬКА БРОНІСЛАВА ІВАНІВНА, 
1872 р.н., м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмельниць-
кої обл., прож. м. Гайсин, полька, із міщан, мало-
письменна, домогосподарка, розлуч., 5 дітей. 
Арешт. 14.06.1927 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УСРР. За постановою ВП 17 СК від 27.12.1927 р. 
справа припинена.
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ШАВЛОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ГУБЕРТО-
ВИЧ, 1869 р.н., м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмель-
ницької обл., прож. м. Гайсин, поляк, із міщан, 
освіта початкова, робітник ремонтної майстерні, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 14.06.1927 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ВП 17 СК 2 кав-
корпусу від 27.12.1927 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 26.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 
19.02.1960 р.

ШАВЛЮК АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Кордишівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 22.03.1936 р. Звинувач. за ст. 54-7 
КК УСРР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.05.1936 р. справа припинена.

ШАВЛЮК КОСТЯНТИН СТЕПАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Титусівка Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 28.04.1930 р. справа припинена.

ШАВОРСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР ЦЕЛЕСТИ-
НОВИЧ, 1878 р.н., с. Василівка Тиврівського 
р-ну, прож. смт Дашів Іллінецького р-ну, поляк, 
із міщан, освіта початкова, старший бухгалтер 
ча вун но-ливарного заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
09.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. Реабіл. 
04.04.1958 р.

ШАГАНЕНКО ІВАН СОЗОНОВИЧ, 1892 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українець, 
коваль колгоспу. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 14.06.1989 р.

ШАГАНЕНКО ІЛЛЯ ІЛЛІЧ, 1912 р.н., смт Кир-
насівка, прож. с. Тиманівка Тульчинського р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, вчитель, одруж. 
Арешт. 08.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. 
Реабіл. 09.01.1957 р.

ШАГОДІН МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Чернихів Зборівського р-ну Терно-
пільської обл., прож. м. Він ниця, українець, із се-
лян, освіта незакінчена вища, керівник обласної 
контори «Держсортфонд», одруж., 1 дитина. 

Арешт. 11.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 7, 8, 11 
КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
05.10.1938 р. розстріляний 05.10.1938 р. Реабіл. 
22.09.1956 р.

ШАДИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОНУФРІ-
ЙОВИЧ, 1904 р.н., с. Карпівці Чуднівського р-ну 
Житомирської обл., прож. с. Соколівка Крижопіль-
ського р-ну, українець, із селян, освіта вища, дирек-
тор школи, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 16.08.1956 р.

ШАДХАН МАРКО ЛАЗАРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Ворошилівка Тиврівського р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із ремісників, освіта вища, ін спек-
тор-ре ві зор аптекоуправління, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 17.09.1958 р.

ШАЙ ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Подорожнє Світловодського р-ну Кіровоград-
ської обл., прож. смт Копайгород Барського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, голова про-
мислової артілі «Будівельник», одруж., 3 дітей. 
Арешт. 15.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 27.02.1937 р. справа припинена.

ШАЙДА ПИЛИП УСТИНОВИЧ, 1910 р.н., 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, в’язень Ухт-
печлагу НКВС СРСР. Вдруге звинувач. 03.12.1937 р. 
за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою Трійки 
УНКВС Архангельської обл., РФ, розстріляний. 
Реабіл. 

ШАЙДАЮК ДАНИЛО ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
письменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 02.03.1990 р.

ШАЙДЮК МИКИТА ЯКИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
05.09.1989 р. Вдруге за арешт. 23.07.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.03.1959 р.
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ШАЙДЮК САВА ЯКИМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, малописьменний, вантажник 
м’я сокомбінату, одруж., 4 дітей. Арешт. 17.06.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 01.12.1932 р. заслан. на 3 р. 
до Сибіру, РФ. Реабіл. 03.08.1989 р. Вдруге за-
арешт. 27.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.03.1959 р.

ШАЙДЮК СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Кузьминці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, не одруж. Арешт. 
25.10.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 25.10.1932 р. 
звільнений під підписку про невиїзд. Подальша 
доля невідома. Реабіл.

ШАЙДЮК ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 01.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
01.12.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
03.08.1989 р.

ШАЙКО ЯКІВ ЯРЕМОВИЧ, 1907 р.н., с. Ве-
лика Мочулка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
18.03.1930 р. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 24.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
30.04.1996 р. Вдруге звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 23.05.1934 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 19.07.1989 р.

ШАКЛАКОВСЬКА АНЕЛІЯ ТИТІВНА, 
1890 р.н., с. Держанівка Хмільницького р-ну, 
полька, із селян, малописьменна, домогосподар-
ка, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. розстріляна 
21.12.1937 р. Реабіл. 26.07.1989 р.

ШАКУЛА ГРИГОРІЙ МИКИТОВИЧ, 
1902 р.н., с. Воронівці Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 16.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. розстрі-
ляний 14.05.1938 р. Реабіл. 30.12.1964 р.

ШАКУЛА МИКОЛА ПАНКРАТОВИЧ, 
1904 р.н., с. Воронівці Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 27.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою прокурора Козятин-

ської дільниці від 22.11.1931 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 27.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 05.12.1989 р.

ШАКУЛА НАУМ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Воронівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 27.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. 
За постановою прокурора Козятинської дільниці 
від 22.11.1931 р. справа припинена.

ШАКУЛА ПАНАС ОХРІМОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Воронівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 22.11.1932 р. За постановою Ула-
нівського РВ ДПУ від 03.02.1933 р. справа припи-
нена.

ШАКУЛА ПЕТРО СОФРОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Воронівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 09.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 
11.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ШАКУРОВА-ЄЗЕРСЬКА ОЛЕНА ВОЛО-
ДИМИРІВНА, 1904 р.н., ст. Голендри Калинів-
ського р-ну, прож. м. Жмеринка, полька, із служ-
бовців, освіта середня, вчителька, одруж. Арешт. 
29.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої облпрокуратури від 
21.12.1936 р. справа припинена.

ШАКУЦЕВИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, 
1879 р.н., с. Городище Літинського р-ну, прож. 
с. Кустівці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, священик, одруж. Арешт. 
05.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 13 КК 
УСРР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 03.03.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 18.09.1989 р.

ШАЛАГАЙ ЛУКІЯ КУЗЬМІВНА, 1878 р.н., 
с. Порик Хмільницького р-ну, прож. с. Журавне 
Літинського р-ну, українка, із селян, малопись-
менна, домогосподарка, розлуч., 1 дитина. 
Арешт. 23.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. Етапована у Верхньоуральську в’язницю, 
РФ. Померла 16.05.1942 р. у лікарні Верхньо-
уральської в’язниці, РФ. Реабіл. 31.01.1991 р.

ШАЛАК МИХАЙЛО САМІЙЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
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обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.05.1960 р.

ШАЛАМАЄНКО ОНУФРІЙ НИКИФОРО-
ВИЧ, 1882 р.н., с. Лісне Літинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, продавець крам-
ниці сільського споживчого товариства, одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За ухвалою Він ниць кого обл су ду 
від 05.03.1940 р. справа припинена у зв’язку зі смер-
тю під час слідства 28.02.1940 р. Реабіл. 31.02.1994 р.

ШАЛАМАЙ МИКИТА ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1903 р.н., с. Кульчіївці Ка м’я нець-По діль сь кого 
р-ну Хмельницької обл., прож. с. Ленінська Сло-
бода Мурованокуриловецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 08.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Копайгородського РВ 
НКВС від 31.05.1938 р. справа припинена.

ШАЛИНСЬКИЙ УЛЯН ГРИГОРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Садки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.08.1937 р. 
розстріляний 07.09.1937 р. Реабіл. 24.08.1963 р.

ШАЛОВИНСЬКИЙ (ШАЛОВІНСЬКИЙ) КА-
ЗИМИР ТИМОФІЙОВИЧ, 1897 р.н., с. Гиба-
лівка Шаргородського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, вдівець, 1 дитина. 
Арешт. 26.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Шаргородського РВ НКВС 
від 21.10.1938 р. справа припинена.

ШАЛОВИНСЬКИЙ (ШАЛОВІНСЬКИЙ) 
ЮЗЕФ ЯНОВИЧ, 1896 р.н., с. Гибалівка Шар-
городського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 29.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 12.07.1961 р.

ШАЛЬ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Хинчешт Фалештського р-ну, Молдова, прож. 
смт Чечельник, бельгієць, із робітників, освіта 
середня, завідувач приймального пункту цук ро-
за во ду, одруж., 4 дітей. Арешт. 18.04.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-3, 10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 15.08.1944 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 18.03.1992 р.

ШАМАТІЄНКО АНДРОН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Завадівка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 

10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
17.04.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
25.01.1990 р.

ШАМАТІЄНКО ЗІНОВІЙ САВОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Завадівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 13.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 27.10.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Вдруге за арешт. 
11.03.1935 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. Спра-
ва припинена 28.08.1935 р. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШАМАТІЄНКО ЛАВРЕНТІЙ КОСТЯНТИ-
НОВИЧ, 1904 р.н., с. Завадівка Теплицького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.04.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 27.10.1933 р. ув’язн. на 3 р. конц-
таборів (умовно). Реабіл. 19.12.1989 р.

ШАМБЕЛЬСЬКА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА, 
1893 р.н., с. Баланівка Бершадського р-ну, укра-
їнка, із селян, неписьменна, домогосподарка, 
одруж. Арешт. 01.01.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 28.03.1930 р. заслана 
на Північ РФ. Реабіл. 19.07.1995 р.

ШАМІЛОВ ЗАХАР ЦИТКІЛОВИЧ, 1911 р.н., 
м. Нальчик, РФ, на час арешту без певного місця 
проживання, єврей, із селян, освіта середня, на 
час арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
22.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 
За постановою ТВ НКДБ Він ниць кої залізниці 
від 14.04.1944 р. справа припинена.

ШАМІС (ШАМЕС) ШИМОН НУХИМОВИЧ, 
1907 р.н., смт Томашпіль, єврей, із робітників, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, не одруж. Арешт. 10.10.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УСРР. За постановою Тульчин-
ського окрвідділу ДПУ від 31.10.1929 р. справа 
припинена.

ШАМІС БУЗЯ КИСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Бершадь, єврей, із міщан, малописьменний, на 
час арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
26.04.1926 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За по-
становою Тульчинської окрпрокуратури від 
25.05.1926 р. справа припинена.

ШАМІС МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Верхівка Барського р-ну, єврей, із селян, освіта 
незакінчена вища, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 09.12.1942 р. Звинувач. за ст. 19, 
58-1 «б» КК РРФСР. За вироком ВТ 55 СД від 
09.01.1943 р. виправданий.
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ШАМІС МІХЕЛЬ МАНУСОВИЧ, 1904 р.н., 
смт Літин, єврей, із робітників, освіта початкова, 
завідувач бази «Він ницяторг», не одруж. Арешт. 
04.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 05.06.1939 р. 
виправданий.

ШАМІС ШМУЛЬ ІХІЛЬОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Томашпіль Хмільницького р-ну, прож. с. Гоно-
рівка Ямпільського р-ну, єврей, із селян, мало-
письменний, експедитор цук ро за во ду, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь-
кого МВ НКВС від 14.07.1938 р. справа припинена.

ШАМІС ЯКІВ МОЙСЕЙОВИЧ, 1903 р.н., 
Він ниць ка обл., єврей. Звинувач. за «участь у 
контрреволюційній діяльності». За постановою 
ОН НКВС СРСР від 13.06.1937 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Вдруге звинувач. За постановою Трійки 
УНКВС Дальбуду, РФ, від 29.04.1938 р. розстрі-
ляний 16.06.1938 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ШАМРАЙ ЄВТРАП ЯКОВИЧ, 1896 р.н., с. Ле-
ухи Іллінецького р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, касир, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 06.07.1960 р.

ШАМРАЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Полтава, українець, із робітників, освіта серед-
ня, військовий керівник трудової комуни, не одруж. 
Арешт. 09.06.1937 р. Етапований до м. Вінниця.
Звинувач. за ст. 54-1 «б», 10, 11 КК УРСР. За ви-
роком ВТ 17 СК КВО від 31.10.1937 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 03.03.1959 р.

ШАМРАЙ СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Степанівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 06.05.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
28.07.1936 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1991 р.

ШАМРАЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Степанівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 23.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 07.06.1932 р. справа припинена.

ШАМРАЙ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Красне Яготинського р-ну Київської обл., прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, малописьменний, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 17.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
ОВ ДПУ Він ниць кої обл. від 03.06.1933 р. справа 
припинена.

ШАМРАЙЧУК ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Шляхова Бершадського р-ну, прож. с. Бакчар 
Томської обл., РФ, українець, слюсар МТС. 
Арешт. 1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ШАМРО-ВОВК ВОЛОДИМИР СТЕПАНО-
ВИЧ, 1887 р.н., с. Довгалівка Великобагачансько-
го р-ну Полтавської обл., прож. м. Козятин, укра-
їнець, із селян, освіта вища, завідувач залізнич-
ної школи, одруж., 3 дітей. Арешт. 01.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-13, 56-21, 61 КК УСРР. За по-
становою ЗТВ ДПУ Пів ден но-За хід ної залізниці 
від 14.08.1930 р. справа припинена.

ШАНДРА ЮХИМ СТЕПАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Сулківка Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.03.1989 р.

ШАНДРАЦЬКИЙ ПАВЛО ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Глибочок Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, старший конюх 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. 
розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ШАНДРУК РОМАН ЛУК’ЯНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Дружне Калинівського р-ну, українець, не-
письменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
22.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 20.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.12.1989 р.

ШАНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ, 
1891 р.н., смт Піщанка, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 30.03.1931 р. роз-
стріляний 14.04.1931 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ШАНЯВСЬКИЙ ЛЮДВІГ СИГІЗМУНДО-
ВИЧ, 1898 р.н., м. Ченстохова, Польща, прож. 
с. Шевченкове Барського р-ну, поляк, із службов-
ців, письменний, маляр, одруж., 1 дитина. Арешт. 
03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 28.08.1989 р.

ШАНЯВСЬКИЙ ЮЛІАН ІВАНОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Слобода-Підлісівська Ямпільського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 19.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11, 26 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 04.10.1938 р. Реабіл. 16.11.1989 р.
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ШАПАЛЬЧУК ПОРФИРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Лісове Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 18.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.11.1959 р.

ШАПЕЛЬСЬКИЙ КАРЛ АНТОНОВИЧ, 
1879 р.н., смт Муровані Курилівці, прож. м. Він-
ниця, поляк, із селян, освіта початкова, механік 
психіатричної лікарні, одруж., 5 дітей. Арешт. 
29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
Помер під час слідства у лікарні в’язниці 
04.06.1938 р. Реабіл. 05.08.1957 р.

ШАПЕЛЬСЬКИЙ ФЕЛІКС ВЛАДИСЛА-
ВОВИЧ, 1907 р.н., с. Моївка Чернівецького р-ну, 
прож. м. Колпашово Томської обл., РФ, поляк, 
бухгалтер магазину «Динамо». Арешт. 1938 р. 
Розстріляний. Реабіл. 

ШАПІРО ІЛЛЯ БОРУХОВИЧ, 1886 р.н., м. Бер-
дичів Житомирської обл., прож. м. Він ниця, єв-
рей, із ремісників, малописьменний, на час ареш-
ту без певних занять, вдівець, 2 дітей. Арешт. 
15.03.1953 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою УМДБ Він ниць кої обл. від 
15.04.1953 р. справа припинена.

ШАПІРО МАРІЯ ПИЛИПІВНА, 1906 р.н., 
с. Маначин Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Він ниця, єврейка, із ремісників, 
освіта неповна середня, інструктор-методист 
міського відділу освіти, одруж., 2 дітей. Арешт. 
22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 26.03.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 23.03.1957 р.

ШАПІРО МЕЙЛАХ ЙОСИПОВИЧ, 1889 р.н., 
смт Томашпіль, прож. м. Він ниця, єврей, із духо-
венства, письменний, рабин, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 08.03.1939 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
17.10.1939 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
10.11.1995 р.

ШАПІРО СРУЛЬ ДАНИЛОВИЧ, 1907 р.н., 
смт Літин, єврей, із ремісників, освіта середня, бух-
галтер МТС, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 20.06.1939 р. звільнений.

ШАПІРО ФРОЇМ ПЕРЦОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Іванівка Херсонської обл., прож. м. Він ниця, 
єврей, із ремісників, освіта вища, старший агро-
ном обласного земельного відділу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 18.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 
КК УРСР. За вироком Верховного суду УРСР від 

23.11.1937 р. розстріляний 24.11.1937 р. Реабіл. 
08.08.1957 р.

ШАПІРО ХАЇМ ЛЕЙБОВИЧ, 1898 р.н., м. Лодзь, 
Польща, прож. м. Він ниця, єврей, із робітників, 
освіта вища, вчитель, одруж., 3 дітей. Арешт. 
25.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 
27.08.1959 р.

ШАПКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1881 р.н., м. Чернігів, прож. м. Він ниця, українець, 
із службовців, освіта вища, юрисконсульт тресту 
«Маслопром», одруж., 2 дітей. Арешт. 11.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 22.05.1938 р. Реабіл. 23.10.1957 р.

ШАПОВАЛ АНТОН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
10.08.1962 р.

ШАПОВАЛ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, їздовий колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.06.1960 р.

ШАПОВАЛ ГАННА СОЗОНІВНА, 1922 р.н., 
с. Очеретня Погребищенського р-ну, українка, із 
селян, освіта неповна середня, робітниця цук-
рокомбінату, не одруж. Арешт. 24.06.1958 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 28.08.1958 р. засудж. на 8 р. ВТТ. 
За ухвалою Верховного суду УРСР від 11.12.1959 р. 
термін покарання змінений на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
06.12.1991 р.

ШАПОВАЛ ДМИТРО МАРТИНОВИЧ, 
1880 р.н., с. Очеретня Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 20.09.1929 р. Звину-
вач. за ст. 54-8, 10, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 19.02.1930 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 13.12.1989 р.

ШАПОВАЛ ЗАХАР ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Новокостянтинів Летичівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Думенки Хмільницького 
р-ну, українець, із службовців, малописьменний, 
сторож колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
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За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.12.1937 р. розстріляний 13.12.1937 р. Реа-
біл. 31.05.1989 р.

ШАПОВАЛ ІВАН МИНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Комаргород Томашпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 
14.01.1938 р. Реабіл. 16.06.1989 р.

ШАПОВАЛ ІВАН ОПАНАСОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Грушка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 09.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої рай-
прокуратури від 27.06.1939 р. справа припинена.

ШАПОВАЛ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 ч. 2 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реа-
біл. 07.06.1961 р.

ШАПОВАЛ ІВАН ХОМИЧ, 1883 р.н., с. Сокіл 
Чернівецького р-ну, поляк, із селян, освіта почат-
кова, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
08.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.09.1938 р. розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ШАПОВАЛ КАЛІСТРАТ НЕСТОРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Він ниць кі Хутори Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, на час аре-
шту без певних занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 
25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.12.1937 р. розстріляний 14.01.1938 р. Реабіл. 
16.03.1957 р.

ШАПОВАЛ МАТВІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, коваль колгоспу, одруж. 
Арешт. 18.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 27.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
08.06.1960 р.

ШАПОВАЛ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 
1889 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Вдруге звинувач. За постановою Трійки 

УНКВС ДСК, РФ, від 31.03.1938 р. розстріляний 
27.08.1938 р. Реабіл. 30.08.1989 р.

ШАПОВАЛ МОЙСЕЙ (МУСІЙ) БЕНЕДИК-
ТОВИЧ, 1903 р.н., с. Очеретня Погребищенсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, розлуч. Арешт. 20.09.1929 р. Звину-
вач. за ст. 54-8, 10, 11, 13, КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 19.02.1930 р. розстрі-
ляний 27.02.1930 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ШАПОВАЛ ОЛЕКСІЙ УЛЯНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Він ниць кі Хутори Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, робітник вузької колії 
ст. Він ниця, одруж., 5 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 16.03.1957 р.

ШАПОВАЛ ПАНАС КИРИЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Петрашівка Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 25.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1, 
56-24, 25 КК УРСР. За постановою Він ниць кої обл-
прокуратури від 02.02.1939 р. справа припинена.

ШАПОВАЛ ПЕТРО МАРТИНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Очеретня Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 29.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Плисківського РВ ДПУ 
від 05.06.1931 р. справа про внесення сім’ї до 
списку куркулів для вислання припинена.

ШАПОВАЛ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за «участь у контр-
революційній діяльності». За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 20.01.1960 р.

ШАПОВАЛ ПИЛИП ПРОКОПОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сарни Монастирищенського р-ну Черкаської 
обл., прож. с. Купчинці Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вчитель, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 
31.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ШАПОВАЛ РОМАН МИРОНОВИЧ, 1907 р.н., 
м. Козятин, прож. ст. Шепетівка Хмельницької 
обл., українець, із робітників, освіта початкова, 
помічник машиніста депо ст. Шепетівка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 08.12.1934 р. Звинувач. за 
ст. 54-8, 11 КК УСРР. За постановою ДТВ НКВС 
ст. Козятин від 25.12.1934 р. справа припинена.
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ШАПОВАЛ ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, ветеринарний санітар 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 22.05.1938 р. Реабіл. 17.11.1992 р.

ШАПОВАЛ ФЕОДОСІЙ КАЛИНОВИЧ, 
1909 р.н., с. Будне Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.12.1989 р.

ШАПОВАЛ ФЕОДОСІЙ ПИЛИПОВИЧ, 
1895 р.н., с. Козлівка Піщанського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 20.03.1930 р. За постановою Трійки 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 25.03.1930 р. 
засланий на Північ РФ. Реабіл. 06.06.1996 р. Вдру-
ге звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.09.1937 р. 
розстріляний 09.09.1937 р. Реабіл. 21.11.1989 р.

ШАПОВАЛ ФРАНЦ ЙОСИПОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж. Арешт. 10.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 12.04.1961 р.

ШАПОВАЛ ЮЗЕФ ПАВЛОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із селян, не-
письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
03.01.1938 р. розстріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 
18.02.1990 р.

ШАПОВАЛ ЮСТИМ ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Немія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 11.04.1944 р. Звинувач. за «посібництво 
німецьким окупантам». За постановою Мо ги лів-
По діль сь кого МВ НКДБ від 30.04.1944 р. направ-
лений у спецтабір НКВС для фільтрації. Подаль-
ша доля невідома. Реабіл.

ШАПОВАЛОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1897 р.н., м. Рибниця, Молдова, прож. м. Мо-
ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, освіта 
початкова, касир залізниці. Арешт. 10.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. 
розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 22.07.1958 р.

ШАПОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙО-
ВИЧ, 1926 р.н., с. Журжинці Лисянського р-ну 
Черкаської обл., українець, із службовців, освіта 
середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
29.06.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ 2 гвардійської армії від 18.09.1946 р. 
справа припинена.

ШАПОВАЛОВ ЙОСИП АНТОНОВИЧ, 
1909 р.н., кол. с. Гречани, теп. у складі м. Хмель-
ницький Хмельницької обл., прож. смт Вендича-
ни Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, працівник приймального пункту 
«Заготзерно», одруж., 1 дитина. Арешт. 20.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 30.03.1989 р.

ШАПОВАЛОВ КИРИК АНДРІЙОВИЧ, 
1889 р.н., с. Березівка Балтського р-ну Одеської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, пись-
менний, уповноважений Всесоюзної ради єван-
гельських християн у Він ниць кій та Одеській 
обл., одруж., 3 дітей. Арешт. 03.10.1935 р. Звину-
вач. за ст. 54-4 КК УСРР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 08.01.1936 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реа-
біл. 11.05.1990 р. Вдруге звинувач. За постановою 
Трійки УНКВС Дальбуду Магаданської обл., РФ, 
від 17.02.1938 р. розстріляний 16.03.1938 р. Реа-
біл. 23.10.1967 р.

ШАПОВАЛОВ МИХАЙЛО ФЕОДОСІЙО-
ВИЧ, 1893 р.н., м. Жмеринка, росіянин, із робіт-
ників, освіта середня, інструктор-механік школи, 
одруж. Арешт. 24.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Жмеринського РВ ДПУ 
від 19.05.1931 р. справа припинена.

ШАПОВАЛОВ НИКАНОР (НИКАНДР) КИ-
РИЛОВИЧ, 1903 р.н., с. Битиця Сумського р-ну 
Сумської обл., прож. м. Суми, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 15.06.1927 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ВП 17 СК від 27.12.1927 р. 
справа припинена.

ШАПОВАЛОВ СТЕПАН ВЛАСОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Мервинці Чернівецького р-ну, прож. м. Очам-
чіре, Абхазька АР, Грузія, українець, із селян, не-
письменний, робітник будівельної бригади, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.07.1934 р. Чернівецьким РВ 
НКВС. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За поста-
новою Він ниць кого РВ ДПУ від 26.07.1934 р. 
справа припинена.

ШАПОВАЛОВА ЛЮБОВ ДМИТРІВНА, 
1914 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українка, із 
службовців, освіта середня, на час арешту без 
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певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 03.06.1946 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МВС Він ниць кої обл. від 21.08.1946 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ВТ військ МВС 
Українського округу від 07.02.1947 р. справа при-
пинена.

ШАПОВАЛЮК АНТОН ЯКИМОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Мартинівка Жмеринського р-ну, поляк, із робіт-
ників, малописьменний, слюсар-мо то рист спирт-
заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 10.03.1959 р.

ШАПОВАЛЮК ДМИТРО АНТОНОВИЧ, 
1885 р.н., с. Мартинівка Жмеринського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
вдівець, 1 дитина. Арешт. 04.07.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 6 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 03.06.1958 р.

ШАПОВАЛЮК ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Мартинівка, прож. с. Рів Жмеринського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Він ниць кої 
ОСГ НКВС від 15.01.1938 р. справа припинена.

ШАПОВАЛЮК ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Мартинівка Жмеринського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 03.07.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ШАПОВАЛЮК ЛЕОНТІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1912 р.н., с. Мартинівка, прож. с. Тартак Жме-
ринського р-ну, українець, із селян, освіта не-
повна середня, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 31.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 28.11.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ та 5 р. 
п/п. Реабіл. 10.03.1997 р.

ШАПОВАЛЮК МАРЦИН СЕВЕРИНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Межирів Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, пасічник колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ШАПОВАЛЮК МАРЦИН ТИМОФІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Мартинівка, прож. с. Подільське Жме-
ринського р-ну, поляк, охоронець заводу. Арешт. 

04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 16.05.1989 р.

ШАПОВАЛЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, 
1904 р.н., с. Мартинівка Жмеринського р-ну, укра-
їнець, колгоспник. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 25.04.1989 р.

ШАПОВАЛЮК ПЕТРО ТРОХИМОВИЧ, 
1899 р.н., с. Мартинівка Жмеринського р-ну, 
прож. м. Київ, українець, із селян, освіта почат-
кова, робітник «Енергобуд», розлуч., 2 дітей. 
Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.12.1989 р.

ШАПОВАЛЮК ПИЛИП ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Мартинівка Жмеринського 
р-ну, поляк, освіта початкова, сезонний найма-
ний робітник, одруж. Арешт. 02.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 05.05.1989 р.

ШАПОВАЛЮК ЯН СЕВЕРИНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Межирів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, столяр колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. 
Реабіл. 27.03.1989 р.

ШАПОШНИКОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Вільна Слобода Глухівського р-ну 
Сумської обл., прож. м. Тульчин, росіянин, із 
службовців, освіта вища, працівник лісового гос-
подарства, одруж. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора 
Тульчинської дільниці від 01.04.1933 р. справа 
припинена.

ШАПУРМА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Сартана Маріупольського р-ну Донецької обл., 
прож. м. Жмеринка, грек, із службовців, освіта 
вища, лікар поліклініки ст. Жмеринка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-
За хід ної залізниці від 23.10.1938 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 16.04.1958 р.

ШАРАПАН ГРИГОРІЙ ЛЬВОВИЧ, 1922 р.н., 
смт Теплик, єврей, із службовців, освіта середня, 
вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 11.03.1943 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком 
ВТ 30 армії від 29.04.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 29.01.1962 р.
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ШАРАПАНІВСЬКИЙ АНДРІЙ РОМАНО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Демівка Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник. Арешт. 01.04.1930 р. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 07.04.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 24.10.1995 р. Вдруге за арешт. 1938 р. 
Розстріляний. Реабіл. 

ШАРАПАНІВСЬКИЙ АНДРОН ГНАТО-
ВИЧ, 1893 р.н., с. Демівка Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, письменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 11.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 08.08.1937 р. розстрі-
ляний 20.08.1937 р. Реабіл. 14.10.1959 р.

ШАРАПАНІВСЬКИЙ ЗАХАР ІВАНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Демівка Чечельницького р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинської окртрійки 
ДПУ засланий на Північ РФ. Реабіл. 04.04.1995 р.

ШАРАФІНА ЮЛІЯ ІВАНІВНА, 1927 р.н., 
кол. с. Пирогове, теп. у складі м. Він ниці, україн-
ка, із селян, освіта неповна середня, телеграфіст-
ка Він ниць кого центрального телеграфу, не-
одруж. Арешт. 09.02.1946 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
19.04.1946 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1965 р.

ШАРАФСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ АНТОНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Кобелецьке Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 21.11.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 09.02.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 16.01.1990 р.

ШАРБАН (ЩАРБАНЬ) ІВАН ГАВРИЛО-
ВИЧ, 1886 р.н., м. Сороки, Молдова, прож. м. Ям-
піль, ром, із ремісників, неписьменний, одно-
осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.10.1931 р. Зви-
нувач. за ст. 20, 56-25 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 13.01.1932 р. заслан. на 3 р. 
на Північ РФ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ШАРГАЛО ГАВРИЛО СЕМЕНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Клекотина Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.08.1931 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 22.02.1990 р. 
Вдруге за арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 25.09.1937 р. розстріляний 25.10.1937 р. 
Реабіл. 11.04.1962 р.

ШАРГАЛО ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Клекотина Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
28.08.1992 р.

ШАРГАЛО ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Михайлівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.06.1970 р.

ШАРГАЛО ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Михайлівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
30.12.1989 р.

ШАРГАЛО ЛЕОНТІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Клекотина Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 24.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
07.03.1990 р.

ШАРГАЛО ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Михайлівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, столяр колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
06.02.1990 р.

ШАРГАЛО ТИМОФІЙ ПЕТРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Михайлівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
23.11.1937 р. розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 
12.12.1959 р.

ШАРГАЛОВ НИКИФОР ПЕТРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Городківка Крижопільського р-ну, прож. 
м. Тульчин, українець, із селян, освіта початкова, 
інспектор райфінвідділу, одруж. Арешт. 18.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 19.03.1958 р.

ШАРГАН НЕСТОР ЯКИМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Тернівка Бершадського р-ну, українець, із се-
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лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 17.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 24.04.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 30.07.1996 р.

ШАРГОРОДСЬКА ІРИНА ТЕРЕНТІЇВНА, 
1908 р.н., с. Остапківці, прож. с. Салинці Неми-
рівського р-ну, українка, із селян, освіта початко-
ва, продавець сільського споживчого товариства, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.03.1945 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 КК УРСР. За постановою Брацлавсько-
го РВ НКВС від 26.04.1945 р. справа припинена.

ШАРГОРОДСЬКА ПЕТРУНЕЛЯ ВОЙЦЕ-
ХІВНА, 1894 р.н., с. Конева Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, полька, із селян, неписьменна, кол-
госпниця, одруж., 1 дитина. Арешт. 03.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.12.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Крутогорб Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, каменяр 
кар’єру, одруж., 2 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. Подальша доля неві-
дома. Реабіл. 16.09.1996 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ АРТЕМ ПОРФИРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Вишківці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 14.09.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1880 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, завідувач 
хати-лабораторії колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
29.10.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 21.12.1960 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ГРИГОРІЙ СИЛЬВЕСТ-
РОВИЧ, 1923 р.н., с. Остапківці Немирівського 
р-ну, українець, із селян, освіта середня, брига-
дир колгоспу, не одруж. Арешт. 25.03.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Брацлавського РВ НКВС від 04.10.1944 р. на-
правлений у спецтабір НКВС для фільтрації. По-
дальша доля невідома. Реабіл.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ІВАН МАРКОВИЧ, 
1894 р.н., с. Заболотне Крижопільського р-ну, 
прож. смт Крижопіль, українець, із селян, освіта 
початкова, рахівник податкового відділу райви-
конкому, не одруж. Арешт. 29.12.1926 р. За поста-

новою ОН ОДПУ від 28.03.1927 р. заслан. на 3 р. 
до Сибіру, РФ, та 3 р. позбавлений права прожи-
вання у визначених місцях. Вдруге звинувач. За 
постановою ОН ОДПУ від 12.07.1929 р. на 3 р. по-
збавлений права проживання у визначених міс-
цях. Реабіл. 15.01.1996 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1885 р.н., с. Забужжя Немирівського р-ну, прож. 
с. Заозерне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 15.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 03.10.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ІВАН ТРИФОНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Вигнанка Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ КСЕНОФОНТ ГЕР-
МАНОВИЧ, 1896 р.н., с. Загнітків Кодимського 
р-ну Одеської обл., українець, із селян, мало-
письменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. Арешт. 
06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
15.08.1937 р. розстріляний 23.08.1937 р. Реабіл. 
27.09.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ГНАТОВИЧ, 
1894 р.н., с. Жерденівка Гайсинського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, гончар, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.05.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
27.10.1936 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ МАКСИМ СЕВАСТЯ-
НОВИЧ, 1885 р.н., с. Заболотне Крижопільсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.09.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 28.02.1934 р. справа при-
пинена. Вдруге за арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстрі-
ляний 10.06.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ МИХАЙЛО ПАРФЕН-
ТІЙОВИЧ, 1898 р.н., с. Вигнанка Немирівсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 07.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.
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ШАРГОРОДСЬКИЙ МОРТКО ЯНКЕЛЬО-
ВИЧ, 1885 р.н., м. Ямпіль, єврей, із ремісників, 
малописьменний, заготівельник контори, не-
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 11.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
19.08.1964 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДО-
РОВИЧ, 1897 р.н., с. Олександрівка Тростянецько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, мото-
рист колгоспу, одруж., 5 дітей. Арешт. 19.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 16.10.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ОПАНАС ЯКОВИЧ, 
1896 р.н., м. Ладижин Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 12.02.1930 р. За постановою Туль-
чинського окрвідділу ДПУ від 22.03.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 19.12.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ПЕТРО МАРКОВИЧ, 
1900 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. с. Адамівка 
Погребищенського р-ну, росіянин, робітник бази 
«Заготскот» ст. Погребище. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.12.1937 р. роз-
стріляний 20.01.1938 р. Реабіл. 07.07.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ПЕТРО СЕВАСТЯНО-
ВИЧ, 1888 р.н., с. Заболотне Крижопільського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, рахів-
ник колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 02.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ПОТАП ПИЛИПОВИЧ, 
1896 р.н., с. Борівка Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, колгоспник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 25.12.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 06.03.1941 р. справа припинена.

ШАРГОРОДСЬКИЙ СТЕПАН ГРИГОРО-
ВИЧ, 1905 р.н., с. Заболотне Крижопільського 
р-ну, прож. с. Хоменки Шаргородського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
секретар Шаргородського районного комітету 
КП/б/У, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 22.05.1938 р. Реабіл. 06.06.1956 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ СТЕПАН ЯКОВИЧ, 
1891 р.н., с. Вигнанка Немирівського р-ну, украї-

нець, із селян, освіта початкова, столяр колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.12.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ФАЙВЕЛЬ МОЙСЕЙО-
ВИЧ, 1906 р.н., с. Городківка Крижопільського 
р-ну, єврей, освіта початкова, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 14.05.1926 р. Звинувач. за ст. 61 
КК УСРР. За постановою Тульчинського окрвід-
ділу ДПУ від 08.06.1926 р. справа припинена.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ФЕДІР ПОРФИРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Заозерне Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ФЕРАПОНТ ПАВЛО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Крутогорб Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, машиніст 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 25.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ШИМОН ШЛЬОМО-
ВИЧ, 1904 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, 
із торговців, малописьменний, пакувальник про-
мислової артілі, одруж., 2 дітей. Арешт. 1926 р. 
Звинувач. за приналежність до сіоністської орга-
нізації. Справа припинена. Вдруге за арешт. 
14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 13.01.1939 р.справа припинена.

ШАРГОРОДСЬКИЙ ЮХИМ ГЕРМАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської 
обл., українець, із селян, освіта середня, хлібо-
роб, одруж. Арешт. 27.03.1930 р. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 07.04.1930 р. 
засланий на Північ РФ. Реабіл. 27.01.1995 р.

ШАРИНСЬКИЙ КСАВЕРІЙ БЕРНАРДОВИЧ, 
1901 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, по-
ляк, колгоспник. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 12.05.1989 р.

ШАРІЙ АНТОН ФРАНЦОВИЧ, 1896 р.н., кол. 
м. Бедм, Польща, прож. с. Нова Прилука Липовець-
кого р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 5 дітей. Арешт. 30.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць -
кого обл су ду від 23.05.1939 р. справа припинена.
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ШАРІЙ НИКИФОР НИКИФОРОВИЧ, 
1888 р.н., кол. с. Скакунка, теп. у складі м. Липо-
вець, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 12.03.1931 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Ли-
повецького РВ ДПУ від 21.04.1931 р. справа при-
пинена. Вдруге за арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстрі-
ляний 04.04.1938 р. Реабіл. 01.06.1966 р.

ШАРІЙ ТИМОФІЙ ЗОСИМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Білопілля Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 10.03.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 14.08.1945 р. справа 
припинена.

ШАРКЕВИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1908 р.н., с. Глібове Новоушицького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Іллінці, українець, із служ-
бовців, освіта середня, технік-нормувальник цук-
ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За вироком 437 
ВТ КВО від 19.11.1938 р. засудж. на 20 р. ВТТ. За 
ухвалою Верховного суду СРСР від 01.06.1941 р. 
вирок відмінено, справа направлена на додаткове 
розслідування. За постановою УНКВС Дальбуду 
від 23.03.1943 р. справа припинена. 

ШАРКЕВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., 
м. Кишинів, Молдова, прож. м. Він ниця, українець, 
із робітників, освіта середня, технік-будівельник 
обласної будівельної МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 
05.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 31.03.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 12.12.1989 р.

ШАРКЕВИЧ ІВАН ІЛЛІЧ, 1877 р.н., смт Ле-
тичів Хмельницької обл., прож. смт Чечельник, 
українець, із службовців, освіта початкова, заві-
дувач юридичної консультації, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 13.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 31.05.1938 р. 
Реабіл. 17.10.1956 р.

ШАРКЕВИЧ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Киянівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 01.02.1930 р. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кого окрвідділу ДПУ від 20.03.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 21.06.1995 р.

ШАРКЕВИЧ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Неділкове Балтського р-ну Одеської обл., прож. 
с. Байківка Калинівського р-ну, українець, із се-

лян, освіта початкова, псаломщик, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 05.08.1927 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УСРР. За вироком Він ниць кого окрсуду від 
25.11.1927 р. справа припинена. Вдруге заарешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 18.01.1931 р. засланий до Сибі-
ру, РФ. Реабіл. 23.11.1989 р.

ШАРКИЙ ЙОСИП НИКИФОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Левківка Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, секретар сільської ради, 
одруж. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
56-17 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Київської обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.04.1962 р.

ШАРКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Левківка Погребищенського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 08.12.1989 р. 
Вдруге за арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
56-17 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Київської обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.04.1989 р.

ШАРКО АНАНІЙ ХОМИЧ, 1918 р.н., с. Вели-
ка Кісниця Ямпільського р-ну, українець, вій сь-
ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 113 СД від 04.05.1946 р. за-
судж. на 10 р. позбавлення волі. Реабіл. 30.04.1991 р.

ШАРКО АРСЕНТІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Зоря Володимир-Волинського р-ну Волинської 
обл., прож. с. Рубанка Козятинського р-ну, украї-
нець, із робітників, освіта початкова, робітник 
депо ст. Козятин, одруж. Арешт. 21.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.10.1937 р. роз-
стріляний 04.11.1937 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШАРКО ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 14.09.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6, 10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.01.1964 р.

ШАРКО ВАСИЛЬ ФИЛИМОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 25.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.01.1990 р.
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ШАРКО ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Зоря Володимир-Волинського р-ну Волинської 
обл., прож. м. Козятин, українець, із селян, осві-
та початкова, робітник депо ст. Козятин, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 29.10.1937 р. розстріляний. Реабіл. 
13.12.1957 р.

ШАРКО КЛИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 06.03.1963 р.

ШАРКО ЛЕВ САМІЙЛОВИЧ, 1903 р.н., с. Ве-
лика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 21.12.1937 р. розстріляний 29.01.1938 р. 
Реабіл. 13.06.1967 р.

ШАРКО ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ, 1894 р.н., с. Кіс-
ниця Крижопільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 10.06.1933 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ (умовно). Реабіл. 12.04.1955 р.

ШАРКО МАРКО ДОРОФІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Бирлівка, прож. с. Велика Киріївка Бершадсько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1989 р.

ШАРКО МИКИТА НИКИФОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Кісниця Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
23.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 13.05.1932 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ (умовно). Реабіл. 27.11.1989 р.

ШАРКО СЕМЕН КОСТЯНТИНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта початкова, ін-
спектор обласного управління зв’язку, одруж. 
Арешт. 07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
06.07.1960 р.

ШАРКО ТИМОФІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 

не одруж. Арешт. 15.12.1941 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«б» ч. 1 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.04.1942 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
30.05.1997 р.

ШАРКО ХАРИТОН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, військовослужбовець, не-
одруж. Арешт. 15.12.1941 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» 
ч. 1 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 22.04.1942 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. За постано-
вою Президії Верховної Ради СРСР термін пока-
рання зменшений на 6 р. ВТТ. Реабіл. 30.05.1997 р.

ШАРЛОВИЧ ЯН СТАНІСЛАВОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Б’єч Горлицького пов., Галичина, прож. 
с. Підвисоке Оратівського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, бригадир колгоспу, одруж., 
5 дітей. Арешт. 20.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 15.01.1931 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 07.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 02.12.1937 р. розстріляний 22.12.1937 р. 
Реабіл. 15.02.1963 р.

ШАРПАК АНТОН ПИЛИПОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Серебрія Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 16.12.1937 р. 
Реабіл. 01.12.1989 р.

ШАРПАК ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Серебрія Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 25.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
24.04.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ШАСТ ІВАН ФЕЛІКСОВИЧ, 1884 р.н., с. Го-
норівка Волочиського р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Бригидівка Барського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, вагар відділення Ялтуш-
ківського цук рокомбінату, одруж., 4 дітей. Арешт. 
07.08.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць  кої обл. від 15.08.1937 р. розстріляний 
22.08.1937 р. Реабіл. 15.08.1962 р.

ШАСТУН ХАРИТОН ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Писарівка Він ниць кої обл., прож. с. Су-
рогатка Шаргородського р-ну, українець, тесля 
колгоспу. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 16.06.1989 р.
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ШАТАЙЛО СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Жабокрич Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 22.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. справа припинена.

ШАТАЙЛО ТЕРЕНТІЙ ПАВЛОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Верхівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.08.1937 р. розстріляний 09.09.1937 р. 
Реабіл. 14.01.1960 р.

ШАТАЛОВИЧ ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ, 
1901 р.н., м. Варшава, Польща, прож. м. Жмерин-
ка, росіянин, із робітників, освіта середня, касир 
каси взаємодопомоги місцевого комітету профе-
сійної спілки депо ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.10.1957 р.

ШАТАЛОВИЧ РОМАН КИРИЛОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Варшава, Польща, прож. м. Жмеринка, поляк, 
помічник машиніста депо ст. Жмеринка. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Київської обл. від 
09.10.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 23.05.1989 р.

ШАТАЛЮК ГРИГОРІЙ НИКИФОРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Федорівка Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою прокурора 
Немирівської дільниці від 28.05.1932 р. справа 
припинена.

ШАТАЛЮК ФЕДІР КОНОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Федорівка Тиврівського р-ну, прож. смт Воро-
новиця Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, бухгалтер райфінвідділу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 25.05.1938 р. Реабіл. 15.05.1957 р.

ШАТАРСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ МАРТИНОВИЧ, 
1890 р.н., смт Тисмениця Іва но-Фран ків сь кого 
р-ну Іва но-Фран ків сь кої обл., прож. с. Сніжна 
Погребищенського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 28.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реа-
біл. 08.07.1958 р.

ШАТКІВСЬКА (ШАТКОВСЬКА) ДАРИНА 
СТЕПАНІВНА, 1896 р.н., с. Митинці Хміль-
ницького р-ну, українка, із селян, освіта почат-
кова, домогосподарка, одруж., 3 дітей. Арешт. 
09.01.1934 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 28.02.1934 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШАТКІВСЬКИЙ (ШАТКОВСЬКИЙ) ВА-
СИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1918 р.н., м. Бар, прож. 
м. Він ниця, українець, із робітників, малопись-
менний, механік ст. Він ниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 03.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 10.05.1945 р. справа припинена.

ШАТКІВСЬКИЙ (ШАТКОВСЬКИЙ) ЙО-
СИП КАЗИМИРОВИЧ, 1899 р.н., с. Телепень-
ки Він ниць кого р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 10.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.10.1961 р.

ШАТКІВСЬКИЙ (ШАТКОВСЬКИЙ) МИ-
КИТА ЛУКИЧ, 1896 р.н., с. Гулі Барського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 
28.02.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ШАТКІВСЬКИЙ (ШАТКОВСЬКИЙ) НАУМ 
ЯКОВИЧ, 1890 р.н., с. Митинці, прож. с. Уланів 
Хмільницького р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, рахівник колгоспу, одруж., 6 дітей. 
Арешт. 02.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 11.04.1938 р. 
Реабіл. 16.07.1958 р.

ШАТКІВСЬКИЙ (ШАТКОВСЬКИЙ) СТАНІ-
СЛАВ ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., с. Олександрівка Ли-
повецького р-ну, поляк, із селян, освіта початко ва, 
голова колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 31.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. 
розстріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 08.06.1960 р.

ШАТКІВСЬКИЙ (ШАТКОВСЬКИЙ) ТАДЕЙ 
СЕМЕНОВИЧ, 1893 р.н., смт Деражня Хмель-
ницької обл., прож. кол. с. Старий Животів, теп. у 
складі с. Якимівка Оратівського р-ну, поляк, із 
робітників, освіта середня, бухгалтер дитячого 
будинку, одруж. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 04.05.1989 р.
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ШАТОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Козятин, росіянин, із міщан, освіта початкова, 
завідувач господарства ст. Козятин, одруж. Арешт. 
25.10.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За 
постановою ТВ НКДБ Він ниць кої залізниці від 
25.11.1945 р. справа припинена.

ШАУЛА СТАНІСЛАВ МАТВІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
Він ниць ка обл., прож. м. Уральськ, Казахстан. Зви-
нувач. за ст. 58-6, 11 КК РРФСР. За постановою 
Трійки УНКВС Західно-Казахстанської обл. від 
1938 р. розстріляний. Реабіл. 1959 р.

ШАФАРСЬКА КАТЕРИНА ЯКІВНА, 1901 р.н., 
смт Тиврів, полька, із селян, малописьменна, 
колгоспниця, не одруж. Арешт. 26.03.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого відділу ДПУ від 15.05.1932 р. справа 
припинена.

ШАФОВАЛ ФЕДІР КУЗЬМИЧ, 1909 р.н., 
с. Федорівка Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, табельник колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 22.04.1933 р. справа припинена.

ШАФОРОСТ ІВАН СОФРОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Куманівці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, вантажник ст. Семки, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. розстрі-
ляний 21.09.1938 р. Реабіл. 18.09.1963 р.

ШАФРАНЕЦЬКИЙ ГАБРІЕЛЬ ЙОСИПО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Михайлівка Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, вантаж-
ник ст. Михайлівка, одруж., 3 дітей. Арешт. 
15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. 
розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 31.08.1963 р.

ШАФРАНЕЦЬКИЙ ЯН (ІВАН) ФРАНЦО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Михайлівка Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, неписьменний, їздовий кол-
госпу, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. розстріляний 
11.02.1938 р. Реабіл. 14.10.1961 р.

ШАФРАНСЬКИЙ АНТОН ІВАНОВИЧ, 
1878 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 6 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За поста-
новою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШАФРАНСЬКИЙ БОРИС ГРИГОРОВИЧ, 
1914 р.н., м. Він ниця, єврей, із робітників, освіта 
середня, технік-кресляр Він ниць кого цук ро трес-
ту, не одруж. Арешт. 31.01.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1, 196 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 19.03.1937 р. засудж. на 4 р. по-
збавлення волі та 2 р. п/п. Реабіл. 12.10.1990 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 
1911 р.н., с. Бухни Погребищенського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 09.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 03.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 17.11.1965 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕОДОСІЙО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Підлісівка Ямпільського р-ну, 
прож. смт Піщанка, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 08.10.1926 р. Звинувач. за ст. 66 КК УСРР. 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 25.10.1926 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 12.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реа-
біл. 24.03.1962 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецько-
го р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.09.1937 р. роз-
стріляний 01.10.1937 р. Реабіл. 28.12.1963 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ФРАНЦОВИЧ, 
1900 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецько-
го р-ну, прож. с. Журавне Літинського р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, рахівник радгос-
пу Уладівської селекційної станції, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
01.10.1938 р. Реабіл. 29.07.1964 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ДОМІНІК ВІКЕНТІЙО-
ВИЧ, 1884 р.н., с. Петримани Мурованокурило-
вецького р-ну, поляк, із селян, неписьменний, 
лісничий Біличинського лісництва Барського 
р-ну. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 19.07.1989 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ДОМІНІК ІВАНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, робітник 



Реабілітовані історією. Вінницька область

474

цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШАФРАНСЬКИЙ ЛЕОН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, робітник 
цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.09.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 10.03.1937 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 11.05.1989 р.

ШАФРАНСЬКИЙ МИКОЛА ЛЮДВИКО-
ВИЧ, 1883 р.н., с. Петримани Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШАФРАНСЬКИЙ МИКОЛА ФРАНЦОВИЧ, 
1862 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецько-
го р-ну, із селян, неписьменний, сторож колгос-
пу, не одруж. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 22.09.1937 р. розстріляний 
01.10.1937 р. Реабіл. 28.12.1963 р.

ШАФРАНСЬКИЙ СИГІЗМУНД ІВАНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Петримани Мурованокуриловецько-
го р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж. Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 04.12.1938 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШАФРАНСЬКИЙ СИГІЗМУНД ЙОСИПО-
ВИЧ, 1881 р.н., с. Вербичне Турійського р-ну 
Волинської обл., прож. с. Джупинівка Іллінець-
кого р-ну, поляк, із селян, письменний, завідувач 
дільниці Іллінецької селекційної станції, одруж. 
Арешт. 18.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. 
розстріляний. Реабіл. 25.10.1989 р.

ШАФРАНСЬКИЙ СИГІЗМУНД СТЕФАНО-
ВИЧ, 1905 р.н., смт Чорний Острів Хмельниць-
кого р-ну Хмельницької обл., прож. м. Київ, поляк, 
із робітників, освіта середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.09.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «б», 54-11 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 21.07.1939 р. ув’язн. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1958 р.

ШАФРАНЮК ГРИГОРІЙ НАУМОВИЧ, 
1888 р.н., с. Скитка Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 

7 дітей. Арешт. 25.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
30.08.1931 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Вдруге за ареш. 
За поста новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
15.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.09.1989 р.

ШАФРАНЮК ГРИГОРІЙ ЮХИМОВИЧ, 
1881 р.н., с. Струтинка Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 07.03.1990 р.

ШАФРАНЮК ІЛЛЯ НАУМОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Скитка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одруж., 4 дітей. Арешт. 19.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 14.09.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.10.1989 р.

ШАФРАНЮК СТЕПАН НАУМОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Скитка, прож. с. Ганнівка Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, на час ареш-
ту без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
02.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.08.1960 р.

ШАХВОРОСТ СЕМЕН КСЕНОФОНТОВИЧ, 
1897 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. справа припинена.

ШАХОВСЬКА ЯНІНА ВАЦЛАВІВНА, 1899 р.н., 
м. Тульчин, полька, із службовців, освіта непо-
вна середня, секретар-друкарка електростанції, 
одруж. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 19.09.1938 р. розстріляна 26.09.1938 р. 
Реабіл. 30.01.1990 р.

ШАХРАЙ ДМИТРО ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
02.06.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 27.09.1989 р. Вдруге за арешт. 23.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. 
розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ШАХРАЙ КИРИЛО ПРОКОПОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Неславча Окницького р-ну, Молдова, прож. 
ст. Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, укра-
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їнець, із селян, освіта початкова, черговий ст. Вен-
дичани, не одруж. Арешт. 09.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 04.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.01.1990 р.

ШАХРАЙ ОЛЕКСІЙ ПРОКОПОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Неславча Окницького р-ну, Молдова, прож. 
ст. Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, робітник колії 
ст. Вендичани, не одруж. Арешт. 21.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 04.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.01.1990 р.

ШАХТАЙЗЕР (ШАЙТАЙЗЕР) ЮХИМ НУ-
СЕВИЧ (НІСЕВИЧ), 1904 р.н., смт Ярмолинці 
Хмельницької обл., прож. смт Брацлав Немирів-
ського р-ну, єврей, із ремісників, вчитель, одруж, 
1 дитина. Арешт. 15.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки 
НКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстрі-
ляний 10.06.1938 р. Реабіл. 04.05.1989 р. 

ШАЦ ДАВИД ІСАКОВИЧ, 1910 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із міщан, освіта початкова, фор му-
вальник-ливарник мотороремонтного заводу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.02.1936 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 03.06.1936 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Вдруге 
звинувач. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 31.05.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
За ухвалою ОН НКВС СРСР від 11.09.1943 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 23.12.1948 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
УМДБ Він ниць кої обл. від 06.04.1949 р. справа 
припинена. Реабіл. 06.11.1996 р.

ШАЦ РУВИМ ІСАКОВИЧ, 1907 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із міщан, освіта початкова, на час 
арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
23.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої окрпрокуратури від 
30.03.1929 р. справа припинена.

ШАШЛОВА-ХАЙНАВСЬКА ІРАЇДА ІВА-
НІВНА, 1904 р.н., м. Липецьк, РФ, прож. с. Олек-
сандрівка Липовецького р-ну, росіянка, із робіт-
ників, освіта неповна середня, на час арешту 
без певних занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 
31.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 06.01.1930 р. 
засудж. на 1 р. позбавлення волі (умовно). Реабіл. 
13.04.1993 р.

ШВАБСЬКА АНТОНІНА ЯКІВНА, 1921 р.н., 
с. Чаульське Немирівського р-ну, українка, із се-
лян, освіта середня, рахівник колгоспу, одруж., 

1 дитина. Арешт. 22.02.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 11.07.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 21.09.1955 р.

ШВАБСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Велика Мочулка Теплицького р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
перукар, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.09.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 21.11.1944 р. 
засудж. на 15 р. каторжних робіт. Реабіл. 07.09.1954 р.

ШВАЙ АПОЛЛІНАРІЙ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Бритавка Чечельницького р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, коваль колгоспу, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
Подальша доля невідома. Реабіл. 09.01.1997 р.

ШВАКУЛЯК МУСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1887 р.н., с. Берізки-Бершадські Бершадського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 06.05.1936 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 13.07.1936 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реа-
біл. 01.07.1992 р.

ШВАНКОВСЬКИЙ ПАВЛО ФРАНЦОВИЧ, 
1904 р.н., м. Лодзь, Польща, прож. м. Хмільник, 
поляк, бухгалтер контори «Заготзерно». Арешт. 
12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 ч. 2 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
04.11.1937 р. розстріляний. Реабіл. 30.05.1989 р.

ШВАРОБЕЙ СЕРГІЙ ХАРИТОНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Головин Костопільського р-ну Рів-
ненської обл., прож. м. Козятин, поляк, із робіт-
ників, письменний, черговий депо ст. Козятин, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстрі-
ляний 02.10.1938 р. Реабіл. 12.12.1956 р.

ШВАРЦ НОЕХ СРУЛЬОВИЧ, 1916 р.н., с. Баб-
чинці Чернівецького р-ну, єврей, вій сь ко во служ-
бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За 
вироком ВТ 26 СД від 25.04.1938 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 23.04.1991 р.

ШВАРЦ СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 1887 р.н., 
смт Віньківці Хмельницької обл., прож. с. Дереб-
чин Шаргородського р-ну, чех, із службовців, 
освіта середня спеціальна, агроном цук ро ком-
бінату, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 25.05.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.
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ШВАРЦ ХАЇМ ЛЕЙБОВИЧ, 1889 р.н., м. Він-
ниця, єврей, із ремісників, освіта незакінчена 
вища, працівник бази «Він ницяторг», одруж., 
1 дитина. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
11, 13 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 05.10.1938 р. розстріляний 05.10.1938 р. 
Реабіл. 15.05.1958 р.

ШВАРЦ ЮХИМ ІЛЛІЧ, 1891 р.н., смт Летичів 
Хмельницької обл., прож. м. Він ниця, єврей, із 
торговців, освіта середня, начальник бюро бюд-
жетів колгоспів статистичного управління, одруж., 
2 дітей. Арешт. 29.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 14.08.1938 р. засудж. до розстрілу. За ухва-
лою Верховного суду СРСР від 02.11.1938 р. міра 
покарання змінена на 10 р. ВТТ. За ухвалою Вер-
ховного суду СРСР від 13.04.1940 р. звільнений.

ШВАРЦ ЯНКЕЛЬ БЕРКОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Волочиськ Хмельницької обл., прож. м. Він-
ниця, єврей, із торговців, освіта початкова, техно-
лог облспоживспілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 
08.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
21.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.03.1990 р.

ШВАРЦАХ ДМИТРО ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1887 р.н., смт Чечельник, прож. м. Жмеринка, 
українець, із робітників, освіта початкова, май-
стер вагоноремонтного заводу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 04.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 24.10.1938 р. розстріляний 26.10.1938 р. 
Реабіл. 29.04.1960 р.

ШВАРЦБЕРГ АРОН ГЕДАЛЬОВИЧ, 1903 р.н., 
м. Кельце, Польща, прож. м. Він ниця, єврей, із 
робітників, освіта початкова, начальник поста-
чання і збуту тресту хлібопекарень, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 17.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 14.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. 
Реабіл. 29.12.1989 р.

ШВАРЦМАН ЙОСИП ІЗРАЇЛЬОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Онопріївка Тальнівського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Дніпропетровськ, єврей, із торговців, 
освіта незакінчена вища, редактор газети «Біль-
шовицька зміна», одруж. Арешт. 09.08.1937 р. 
УНКВС Він ниць кої обл. Звинувач. за ст. 54-8, 11 
КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
16.10.1937 р. розстріляний 17.10.1937 р. Реабіл. 
12.07.1957 р.

ШВАРЦМАН ЛЕВ АБРАМОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Кишинів, Молдова, прож. смт Тростянець, єв-

рей, із робітників, неписьменний, муляр, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського окрвід-
ділу ДПУ від 31.10.1929 р. справа припинена.

ШВАЧЕНКО АНТОН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Велика Мочулка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 16.04.1938 р. справа припинена.

ШВАЧКО ІВАН МАКСИМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Канава Тиврівського р-ну, прож. м. Жмеринка, 
українець, із селян, малописьменний, приймаль-
ник пункту «Заготзерно», одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 15.03.1933 р. 
справа припинена.

ШВАЧКО МИКОЛА МАКСИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Канава Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 26.08.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 18.09.1930 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.12.1989 р.

ШВАЮК ІВАН МУСІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Осична Оратівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
24.03.1929 р. Звинувач. за ст. 56-12 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 05.07.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 03.07.1995 р.

ШВАЮК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Ласки Народицького р-ну Житомирської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
вища, редактор газети «Більшовицька правда», 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.07.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 27.10.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.09.1960 р.

ШВАЮК ЯКІВ ПИЛИПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Вишківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вчитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 17.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 18.11.1959 р.

ШВАЮН ГОРПИНА ФЕДОРІВНА, 1892 р.н., 
с. Педоси Погребищенського р-ну, українка, із 
селян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
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6, 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 05.11.1937 р. розстріляна 25.11.1937 р. 
Реабіл. 12.09.1958 р.

ШВЕБС ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 1884 р.н., 
м. Він ниця, прож. м. Немирів, німець, із ремісни-
ків, малописьменний, токар спиртзаводу, одруж., 
2 дітей. Звинувач. за ст. 54-6, 9 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.09.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. Реабіл. 
17.12.1958 р.

ШВЕД ІВАН ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., с. Тростя-
нець Ямпільського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. розстріляний 
22.08.1937 р. Реабіл. 19.12.1960 р.

ШВЕД ІВАН КІНДРАТОВИЧ, 1878 р.н., с. Трос-
тянець Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 06.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 27.01.1959 р.

ШВЕД ІВАН ЯКУБОВИЧ, 1895 р.н., с. Ми-
хайлівка Шаргородського р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 29.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реабіл. 
30.05.1989 р.

ШВЕД КАРПО ПАВЛОВИЧ, 1881 р.н., с. Трос-
тянець Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.09.1937 р. розстріляний 10.10.1937 р. 
Реабіл. 22.09.1989 р.

ШВЕД (ШВЕДА) БРОНІСЛАВ ВОЙТКОВИЧ, 
1925 р.н., с. Михайлівка Шаргородського р-ну, 
українець, із робітників, освіта початкова, вій сь-
ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 25.04.1947 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 5 артилерійської дивізії від 14.05.1947 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 18.01.1996 р.

ШВЕД (ШВЕДА) ЗАХАР СЕРГІЙОВИЧ, 
1908 р.н., с. Тростянець Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, робітник Гоно-
рівського цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 
25.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 

05.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Вдруге звину-
вач. За вироком ВТ від 23.07.1941 р. розстріляний 
04.08.1941 р. Реабіл. 27.01.1965 р.

ШВЕДА ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Семенівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, їздовий колгоспу, одруж., 
5 дітей. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 03.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 
19.07.1961 р.

ШВЕДІВ ВАСИЛЬ КСЕНОФОНТОВИЧ, 
1896 р.н., с. Райгород Немирівського р-ну, прож. 
с. Любомирка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, учитель, одруж. Арешт. 
31.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 01.03.1930 р. 
заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.02.1990 р.

ШВЕДОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Москва, РФ, прож. м. Бар, росіянин, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, завідувач авто-
транспорту цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
29.12.1928 р. Звинувач. за ст. 58-2, 11 КК РСФРР. 
За постановою Трійки ОДПУ від 08.07.1929 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 19.12.1994 р.

ШВЕДОВСЬКИЙ ЄВГЕН ФАУСТОВИЧ, 
1891 р.н., с. Хижинці Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із духовенства, священик, 
одруж. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 
14.01.1938 р. Реабіл. 16.03.1957 р.

ШВЕДЮК ПАВЛО ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Четвертинівка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, бригадир кол-
госпу, одруж., 4 дітей. Арешт. 07.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. роз-
стріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 30.08.1989 р.

ШВЕЙГЕЦЬ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Плебанівка Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, хлібороб-одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.04.1960 р.

ШВЕРТНЕР РАЙНГОЛЬД КАРЛОВИЧ, 
1901 р.н., м. Лодзь, Польща, прож. с. Луги Чечель-
ницького р-ну, поляк, із робітників, освіта почат-
кова, вагар цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 
30.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. 
розстріляний 28.03.1938 р. Реабіл. 28.11.1989 р.
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ШВЕЦЬ АВРААМ МАТВІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Велике Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 29.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.03.1930 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ АНДРІЙ КСЕНОФОНТОВИЧ, 
1894 р.н., с. Варварівка Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 18.09.1937 р. розстрі-
ляний 25.09.1937 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ШВЕЦЬ АНТОН МАРТИНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Липівка Томашпільського р-ну, прож. с. Біло-
коровичі Олевського р-ну Житомирської обл., 
українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 54-6 КК 
УРСР. За постановою прокурора 435 ВП від 
11.02.1939 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ АРТЕМ АВРАМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Махаринці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник районної контори 
«Заготзерно», одруж., 5 дітей. Арешт. 02.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. 
розстріляний 10.06.1938 р. Реабіл. 08.07.1959 р.

ШВЕЦЬ ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Велике Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 29.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.03.1930 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Дзигівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 23.11.1989 р.

ШВЕЦЬ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1910 р.н., 
смт Тростянець Він ниць кої обл., прож. селище 
Черемошники Томської обл., РФ, вантажник лі-
соперевалочної бази. Арешт. 1937 р. Розстріля-
ний. Реабіл. 

ШВЕЦЬ ВІТАЛІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1878 р.н., 
кол. с. П’ятничани, теп. у складі м. Він ниці, 
прож. смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, на час арешту 
без певних занять, не одруж. Арешт. 30.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 

Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ШВЕЦЬ ГАННА ПИЛИПІВНА, 1885 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, українка, із 
робітників, освіта середня, учителька, не одруж. 
Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ШВЕЦЬ ГРИГОРІЙ ЛОГВИНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. роз-
стріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ШВЕЦЬ ГРИГОРІЙ ХОМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Комарівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.07.1989 р.

ШВЕЦЬ ДЕМ’ЯН ОНУФРІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 30.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
23.03.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умовно). 
Реабіл. 10.11.1980 р. Вдруге за арешт. 10.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.04.1938 р. роз-
стріляний 15.05.1938 р. Реабіл. 15.06.1989 р.

ШВЕЦЬ ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Копіївка Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.09.1989 р.

ШВЕЦЬ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 05.12.1937 р. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 02.03.1990 р.

ШВЕЦЬ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Житники Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта середня, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.08.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 05.12.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 30.12.1989 р.
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ШВЕЦЬ ДМИТРО ПИЛИПОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Губник Гайсинського р-ну, українець, освіта 
початкова, слюсар ст. Христинівка, одруж. Арешт. 
27.08.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За вироком Лінійного суду Одеської залізниці від 
21.01.1941 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 30.10.1992 р.

ШВЕЦЬ ДОМІНІК ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Юхимівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, бригадир колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 03.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 
26.03.1966 р.

ШВЕЦЬ ЕЛЬКУН-БЕР МОРДКОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із робітників, 
освіта неповна середня, чинбар, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 27.08.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН НКВС УРСР від 26.10.1936 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 27.02.1957 р.

ШВЕЦЬ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Рожнятівка Томашпільського р-ну, українець, 
із службовців, освіта середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.06.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ 17 СК від 
19.08.1937 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 18.09.1967 р.

ШВЕЦЬ ЗІНОВІЙ КИРИЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Китайгород Іллінецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, рахівник колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. роз-
стріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ШВЕЦЬ ІВАН КЛИМОВИЧ, 1885 р.н., с. Мала 
Стратіївка Тростянецького р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 17.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-3 КК 
УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. 
від 14.09.1944 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ ІВАН КСЕНОФОНТОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Варварівка, прож. с. Копіївка Іллінецького р-ну, 
українець, освіта вища, директор школи, не одруж. 
Арешт. 01.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
19.03.1937 р. засудж. на 2 р. ВТТ. Реабіл. 14.11.1958 р.

ШВЕЦЬ ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1886 р.н., с. Ку-
ниче Крижопільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки Тульчинського окр-
відділу ДПУ від 21.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 02.02.1995 р.

ШВЕЦЬ ІРИНА АНТОНІВНА, 1896 р.н., с. За-
гнітків Кодимського р-ну Одеської обл., україн-
ка, із селян, неписьменна, домогосподарка, вдо-
ва, 1 дитина. Арешт. 25.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 28.03.1939 р. засудж. на 7 р. ВТТ та 
3 р. п/п. Реабіл. 05.12.1994 р.

ШВЕЦЬ КАЗИМИР СТЕПАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Лопатинці, прож. с. Семенівка Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, сезонний 
робітник цук рокомбінату, одруж., 3 дітей. Арешт. 
26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.01.1938 р. 
розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 29.04.1961 р.

ШВЕЦЬ КАЛЕНИК ФОТІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Клебань Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, чоботар, не одруж. Арешт. 
22.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 10.05.1929 р. на 3 р. по-
збавлений права проживати у визначених місце-
востях. Реабіл. 10.06.1994 р.

ШВЕЦЬ ЛЕОНІД СЕВАСТИЯНОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Мала Мочулка Теплицького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.11.1942 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 20 ра-
йону авіабазування від 06.01.1943 р. засудж. на 
10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 28.06.1995 р.

ШВЕЦЬ ЛУКА ДАНИЛОВИЧ, 1907 р.н., 
м. Жмеринка, українець, із службовців, освіта по-
чаткова, інспектор з кадрів ст. Жмеринка, не одруж. 
Арешт. 04.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Лінійного суду Пів ден но-За хід ної за-
лізниці засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 19.12.1991 р.

ШВЕЦЬ МАКАР МОЙСЕЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 21.08.1937 р. 
розстріляний 09.09.1937 р. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШВЕЦЬ МАКСИМ ОНИКІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Капустяни Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1932 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ МАРКО ДМИТРОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Любомирка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
12.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
03.11.1989 р. Вдруге за арешт. 19.01.1949 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 16.03.1949 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.12.1991 р.

ШВЕЦЬ МАРФА САВІВНА, 1916 р.н., с. Тара-
сівка Тульчинського р-ну, українка, із селян, ма-
лописьменна, колгоспниця, вдова, 2 дітей. Зви-
нувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщини». За 
постановою ОН МВС СРСР від 01.04.1946 р. за-
слан. на 3 р. Реабіл. 02.03.1995 р.

ШВЕЦЬ МАРФА ХАРИТОНІВНА, 1902 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, укра-
їнка, із селян, неписьменна, домогосподарка, не-
одруж. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 01.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.07.1989 р.

ШВЕЦЬ МАРЦИН ВІКЕНТІЙОВИЧ, 1869 р.н., 
с. Липівка Томашпільського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. Реа-
біл. 19.04.1989 р.

ШВЕЦЬ МЕЛАНІЯ СТЕПАНІВНА, 1887 р.н., 
с. Слобода-Яришівська Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українка, із селян, неписьменна, одно осіб-
ниця, не одруж. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ШВЕЦЬ МЕФОДІЙ ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Чорномин Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
01.07.1989 р.

ШВЕЦЬ МИКИТА ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Оксанівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
19.06.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6, 56-24, 80 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
23.03.1931 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 30.01.1990 р.

ШВЕЦЬ МИКОЛА ТРИФОНОВИЧ, 1908 р.н., 
кол. с. Вольні Тернавці Хмельницької обл., прож. 
с. Самгородок Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, агроном, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 04.11.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК 

УРСР. За вироком ВТ КВО від 24.04.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ШВЕЦЬ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Івонівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, пенсіонер. Арешт. 
25.04.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 07.06.1941 р. 
засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 16.07.1991 р.

ШВЕЦЬ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Прошова Тернопільського р-ну Тернопільської 
обл., прож. смт Браїлів Жмеринського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, слюсар цук ро-
за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.08.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 26.10.1937 р. розстріляний 
02.11.1937 р. Реабіл. 09.12.1958 р.

ШВЕЦЬ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Рожична Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 27.03.1929 р. Звинувач. за ст. 56-21 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 05.07.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Вдруге за арешт. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 29.09.1933 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Вдруге звинувач. 
За постановою Трійки УНКВС ДСК, РФ, від 
15.11.1937 р. підлягав розстрілу. Реабіл. 06.10.1993 р.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1907 р.н., м. Він ниця, українець, із ремісників, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 04.07.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ВП 17 СК від 14.07.1930 р. 
справа припинена.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Посухів Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, бондар па-
ливного складу ст. Жмеринка, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 27.12.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Він ниць кої за-
лізниці від 14.02.1941 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реа-
біл. 19.05.1992 р.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОСТАПОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Китайгород Іллінецького р-ну, українець, із 
робітників, малописьменний, слюсар цук ро за во-
ду, одруж. Арешт. 29.07.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 14.10.1929 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 31.05.1995 р.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Копіївка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта незакінчена вища, на час арешту без 
певних занять (інвалід). Звинувач. 20.05.1959 р. 
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за ст. 7 ч. 1 КК УРСР. За постановою Він ниць кої 
облпрокуратури від 18.07.1959 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ФЕОКТИСТОВИЧ, 
1896 р.н., смт Ситківці Немирівського р-ну, прож. 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, українець, із 
робітників, освіта середня, учитель, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНІВНА, 1881 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, україн-
ка, із селян, неписьменна, одно осіб ниця, одруж., 
2 дітей. Арешт. 18.09.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляна 15.12.1937 р. 
Реабіл. 23.01.1965 р.

ШВЕЦЬ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Вінож Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 01.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
17.03.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 
15.12.1989 р. Вдруге звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.03.1932 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ШВЕЦЬ ОМЕЛЯН ЙОСИПОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Пиріжна Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, освіта початкова, робітник-
будівельник м. Тирасполь, Молдова. Арешт. 
07.05.1932 р. Він ниць ким облвідділом ДПУ. Зви-
нувач. за ст. 80 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 28.09.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 15.12.1989 р.

ШВЕЦЬ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ, 1926 р.н., с. Ко-
жанка Оратівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, не одруж. Арешт. 
02.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою Плисківського РВ НКВС від 
04.09.1944 р. справа припинена.

ШВЕЦЬ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ, 1891 р.н., 
кол. с. Черлинків, теп. у складі с. Бохоники, прож. 
с. Бохоники Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 05.09.1989 р.

ШВЕЦЬ ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Велике Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 6 ді-

тей. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 11.07.1989 р.

ШВЕЦЬ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, каменяр колгос-
пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 29.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.03.1959 р.

ШВЕЦЬ ПЕТРО МАРКОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Тиманівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 23.03.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 05.07.1929 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 04.04.1995 р.

ШВЕЦЬ ПЕТРО МАРТИНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Пиківська Слобідка Літинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 11.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-
11, 80 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.11.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
03.11.1989 р.

ШВЕЦЬ ПИСТИНА ВАСИЛІВНА, 1908 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українка, із селян, 
неписьменна, на час арешту без певних занять, 
не одруж. Арешт. 26.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. Етапована у РФ. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 08.09.1943 р. заслан. на 5 р. 
до Казахстану. Реабіл. 22.07.1994 р.

ШВЕЦЬ СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
27.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 27.12.1930 р. 
ув’язн. на 8 р. концтаборів. Реабіл. 07.12.1989 р.

ШВЕЦЬ СЕМЕН ДМИТРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, бригадир будівельної бри-
гади колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 31.12.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 28.05.1946 р. засудж. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1992 р.

ШВЕЦЬ СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1875 р.н., с. Яла-
нець Томашпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 11.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.03.1931 р. за-
сланий на Північ РФ (умовно). Реабіл. 25.12.1989 р.
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ШВЕЦЬ СЕМЕН ЯКОВИЧ, 1922 р.н., с. Маха-
ринці, прож. с. Сестринівка Козятинського р-ну, 
українець, із робітників, освіта початкова, робіт-
ник ст. Козятин, одруж. Арешт. 15.09.1950 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «б», 10 КК УРСР. За вироком ВТ 
Прик. ВО від 13.12.1950 р. засудж. на 25 р. ВТТ. 
Реабіл. 09.01.1956 р.

ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, колгосп-
ник. Арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.05.1989 р.

ШВЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Івонівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. м. Мо-
ги лів-По діль сь кий, українець, із селян, мало-
письменний, робітник плодоконсервного заводу, 
одруж. Арешт. 14.07.1941 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 КК УРСР. За вироком ВТ 55 СК від 16.07.1941 р. 
розстріляний 18.07.1941 р. Реабіл. 09.02.1995 р.

ШВЕЦЬ СТЕПАН ГРИГОРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Махаринці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, ремісник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Бердичівської ОСГ 
ДПУ від 19.05.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 11.04.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
09.06.1936 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 16.11.1992 р.

ШВЕЦЬ СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, завідувач початкової школи, вдівець, 
5 дітей. Арешт. 26.03.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 54-11 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКДБ Він ниць кої обл. від 19.04.1945 р. засудж. 
на 15 р. каторжних робіт. Реабіл. 26.02.1992 р.

ШВЕЦЬ ТАЛИМОН АНТОНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Журбинці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 08.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 15.11.1944 р. направлений у спецтабір 
НКВС для фільтрації. Подальша доля невідома. 
Реабіл.

ШВЕЦЬ ТАРАС ЯКОВИЧ, 1903 р.н., с. Велика 
Киріївка Бершадського р-ну, українець, вій сь ко-
во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК Гру-
зинської РСР. За вироком ВТ гарнізону м. Тбілісі, 
Грузія від 22.03.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 28.06.1991 р.

ШВЕЦЬ ТРОХИМ АВРАМОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Левківка Погребищенського р-ну, українець, із 

селян, малописьменний, робітник артілі, одруж., 
1 дитина. Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 19.11.1958 р.

ШВЕЦЬ ФЕОДОСІЙ ЮХИМОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.05.1961 р.

ШВЕЦЬ ФЕОФАН ДАВИДОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Рижавка Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, столяр колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.11.1959 р.

ШВЕЦЬ ФИЛИМОН ЮХИМОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, тесля бурякорадгоспу, не-
одруж. Арешт. 26.07.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 16.10.1936 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
14.12.1992 р.

ШВЕЦЬ ХАРИТОН СИДОРОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, хлібороб, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. розстрі-
ляний 13.09.1937 р. Реабіл. 25.07.1989 р.

ШВЕЦЬ ЮХИМ АНДРІЙОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Копіївка Іллінецького р-ну, прож. м. Бугурус-
лан Оренбурзької обл., РФ, українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 24.01.1942 р. Звинувач. за ст. 58-
10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Чкаловського 
гарнізону Південно-Уральського ВО, РФ, від 
23.06.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.08.1962 р.

ШВЕЦЬ ЮХИМ ДАНИЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Зарічне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 11.04.1938 р. 
Реабіл. 19.03.1958 р.

ШВЕЦЬ ЮХИМ ДМИТРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
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одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-6, 10, 11 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 22.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 09.06.1961 р.

ШВЕЦЬ ЮХИМ МАРКОВИЧ, 1911 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із робітників, 
освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 02.09.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 57 армії від 
21.09.1942 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 30.01.1996 р.

ШВЕЦЬ ЮХИМ СЕМЕНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Садки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
колгоспник. Арешт. 07.12.1937 р. Звинувач. за 
«участь у контрреволюційній діяльності». За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.06.1989 р.

ШВЕЦЬ ЮХИМА ХАРИТОНІВНА, 1908 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, укра-
їнка, одно осіб ниця, не одруж. Арешт. 28.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 27.07.1989 р.

ШВЕЦЬ ЯКІВ КИРИЛОВИЧ, 1878 р.н., с. Со-
рокодуби Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 31.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.10.1989 р.

ШВЕЦЬ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ, 1901 р.н., с. Глинськ 
Калинівського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, священик, одруж., 3 дітей. Арешт. 
06.03.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК 
УРСР. За постановою Комсомольського РВ 
НКВС від 20.04.1945 р. звільнений під підписку 
про невиїзд. Реабіл. 23.03.1964 р.

ШВЕЦЬ-ШЕВЧУК МИХАЙЛО КАРПО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Бортники Тульчинського р-ну, 
прож. с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, бухгалтер, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.11.1947 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН МДБ СРСР 
від 15.05.1948 р. направлений на примусове ліку-
вання. Подальша доля невідома. Реабіл. 31.07.1954 р.

ШВИДКА МАРІЯ ГРИГОРІВНА, 1919 р.н., 
с. Перекоринці Мурованокуриловецького р-ну, 
українка, із селян, неписьменна, колгоспниця, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.03.1952 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-1 «а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МДБ Він ниць кої обл. від 13.05.1952 р. за-
судж. на 25 р. ВТТ. За вироком ВТ Прик. ВО від 

11.06.1955 р. термін покарання змінений на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 23.06.1992 р.

ШВИДКИЙ ДАНИЛО МАКСИМОВИЧ, 
1905 р.н., с. Перекоринці Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.03.1952 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а», 11 КК УРСР. За ви-
роком ВТ військ МДБ Він ниць кої обл. від 
13.05.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За вироком ВТ 
Прик. ВО від 11.06.1955 р. термін покарання змі-
нений на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.06.1992 р.

ШВИДКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Перекоринці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.06.1989 р.

ШВИДКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 
1922 р.н., м. Він ниця, українець, із службовців, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 27.06.1943 р. Звинувач. за ст. 19, 58-1 «б», 
10 ч. 2, 11 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 03.05.1944 р. термін попереднього 
ув’язнення зарахований як міра покарання, звіль-
нений. Реабіл. 14.02.1996 р.

ШВИДКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1911 р.н., с. Саксагань П’ятихатського р-ну Дніп-
ропетровської обл., прож. с. Мурафа Шаргород-
ського р-ну, українець, із службовців, освіта се-
редня спеціальна, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 05.09.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Казанського гарнізону, 
РФ, від 23.08.1942 р. виправданий.

ШВИДКИЙ СИДІР ГАВРИЛОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Воловодівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 19.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УСРР. За постановою Вороновицького РВ 
ДПУ від 28.12.1932 р. справа припинена.

ШЕВЕЛЬ ЄВЛАМПІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Калініне Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 05.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 18.06.1931 р. справа припинена.

ШЕВЕЛЬ ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Журавлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
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Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 27.01.1960 р.

ШЕВЕЛЮК СЕМЕН ЙОСИПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Івачів Горішній Тернопільського р-ну Терно-
пільської обл., прож. кол. с. Типівка Шебекін-
ського р-ну Бєлгородської обл., РФ, українець, із 
селян, освіта початкова, бухгалтер Шебекінської 
міської ради, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.12.1939 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. Подальша доля 
невідома. Реабіл. 14.02.1990 р.

ШЕВЕРНОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1900 р.н., кол. м. Білинковичі Могильовської 
обл., Білорусь, прож. м. Гайсин, білорус, із робіт-
ників, освіта вища, лікар ветеринарної лаборато-
рії, одруж. Арешт. 22.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 7, 9, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 04.11.1937 р. розстріляний 
19.11.1937 р. Реабіл. 03.04.1989 р.

ШЕВЦОВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Біличин Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 23.10.1941 р. Звинувач. за ст. 58-
10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 254 СД від 
29.10.1941 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 22.11.1996 р.

ШЕВЦОВ ОЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, 1924 р.н., 
с. Біличин Барського р-ну, на час арешту без пев-
ного місця проживання, українець, із селян, освіта 
початкова, не одруж. Арешт. 02.10.1942 р. Звину-
вач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За вироком ВТ 
Західного фронту від 07.12.1942 р. розстріляний 
08.01.1943 р. Реабіл. 16.12.1994 р.

ШЕВЦОВА ОЛЬГА ЙОСИПІВНА, 1903 р.н., 
с. Юрківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українка, 
із селян, малописьменна, ланкова колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1945 р. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 28.08.1945 р. ув’язн. на 
8 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1992 р.

ШЕВЧЕНКО АНДРІАН ПИЛИПОВИЧ, 
1898 р.н., м. Новозибков Брянської обл., РФ, прож. 
м. Козятин, українець, із селян, освіта початкова, 
чоботар, одруж., 6 дітей. Арешт. 19.03.1946 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 ч. 2 КК УРСР. За ви-
роком ВТ військ МВС Він ниць кої обл. від 
27.09.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.03.1963 р.

ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1892 р.н., с. Мелешків Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 06.01.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. З-під варти втік, переховував-
ся. За ухвалою Він ниць кого обл су ду від 
07.06.1934 р. справа припинена у зв’язку зі смер-
тю. Реабіл. 05.12.1994 р.

ШЕВЧЕНКО АНТОН КОНОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Чупринівка Липовецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 11.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 24.04.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 05.09.1989 р.

ШЕВЧЕНКО АРТЕМ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Андрушівка Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 30.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
11.01.1990 р.

ШЕВЧЕНКО ГЕОРГІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Дмитрівка Донецької обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта незакінчена вища, за-
ступник завідувача сільгосподарського відділу об-
кому КП/б/У, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 05.10.1938 р. розстріля-
ний 05.10.1938 р. Реабіл. 26.10.1957 р.

ШЕВЧЕНКО ГНАТ ЗАХАРОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Бердянськ Запорізької обл., прож. м. Жмеринка, 
українець, із селян, малописьменний, помічник 
слюсаря водокачки № 2 ст. Жмеринка, одруж. 
Арешт. 23.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.03.1931 р. справа припинена. Реабіл. 31.12.1989 р.

ШЕВЧЕНКО ЄФРЕМ САМІЙЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Гопчиця Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, продавець крамниці, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 09.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 
12.12.1937 р. Реабіл. 07.09.1960 р.

ШЕВЧЕНКО ІВАН ЯКОВИЧ, 1908 р.н., с. Піс-
ки Васильківського р-ну Київської обл., прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта вища, лі-
кар-епізоотолог обласної ветеринарної бактеро-
логічної лабораторії. Арешт. 07.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 04.11.1937 р. розстріляний 
19.11.1937 р. Реабіл. 21.12.1957 р.

ШЕВЧЕНКО ЙОСИП ТРОХИМОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Київ, прож. ст. Волиця Попільнянського р-ну 
Житомирської обл., українець, із робітників, ма-
лописьменний, начальник ст. Волиця, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
10.06.1938 р. Реабіл. 23.01.1957 р.
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ШЕВЧЕНКО КЛИМ ТРОХИМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Широке Білгород-Дністровського р-ну Одесь-
кої обл., прож. ст. Рудниця Піщанського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, вантажник 
ст. Рудниця, одруж., 4 дітей. Арешт. 21.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ЗТВ НКВС ст. Котовськ від 21.07.1938 р. справа 
припинена.

ШЕВЧЕНКО ЛУК’ЯН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1885 р.н., с. Бубнівка Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ШЕВЧЕНКО МАТВІЙ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Кривий Ріг, прож. м. Бершадь, українець, із 
селян, освіта початкова, завідувач земельного 
відділу райвиконкому, одруж., 2 дітей. Арешт. 
06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 21.06.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 07.03.1955 р.

ШЕВЧЕНКО МАТВІЙ ПАВЛОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Сумівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 13.04.1930 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 22.01.1990 р. Вдруге за арешт. 29.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. 
розстріляний 09.09.1937 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ШЕВЧЕНКО МИКОЛА АРСЕНОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Язвинки Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.12.1941 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 25 
району авіабазування від 19.12.1941 р. засудж. до 
розстрілу. За ухвалою ВТ Південного фронту від 
16.01.1942 р. міра покарання змінена на 10 р. по-
збавлення волі та 5 р. п/п. Реабіл. 30.09.1996 р.

ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО ДАНИЛОВИЧ, 
1897 р.н., с. Сабатинівка Ульяновського р-ну Кі-
ровоградської обл., прож. ст. Холоневська (с. Іва-
нів Калинівського р-ну), українець, із селян, 
освіта початкова, старший телеграфіст ст. Холо-
невська, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. роз-
стріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 30.04.1957 р.

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1889 р.н., с. Вила-Ярузькі Чернівецького р-ну, укра-

їнець, із селян, освіта початкова, столяр колгос-
пу, одруж., 4 дітей. Арешт. 18.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.12.1989 р.

ШЕВЧЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. м. Улянівка Кіровоградської обл., прож. 
смт Томашпіль, українець, із селян, освіта серед-
ня, фельдшер районної санітарної станції, одруж. 
Арешт. 24.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 6, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 
12.02.1938 р. Реабіл. 30.06.1958 р.

ШЕВЧЕНКО ПАНФІЛ МИРОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Лісниче, прож. с. Велика Киріївка Бершад-
ського р-ну, українець, із службовців, малопись-
менний, завідувач розрахункового відділу Бер-
шадського цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 
28.09.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 4, 11 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 28.02.1934 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 07.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 28.04.1938 р. Реабіл. 16.04.1958 р.

ШЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Вила-Ярузькі Чернівецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. справа припинена.

ШЕВЧЕНКО СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Гордіївка Компаніївського р-ну Кіровоград-
ської обл., прож. м. Сквира Київської обл., украї-
нець, із селян, освіта середня, лісник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 22.03.1944 р. ТВ НКДБ Він-
ниць кої залізниці. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою ТВ НКДБ Він ниць кої за-
лізниці від 12.04.1944 р. справа припинена.

ШЕВЧЕНКО ТЕКЛЯ МАРКІЯНІВНА, 1912 р.н., 
с. Вахнівка Липовецького р-ну, українка, із се-
лян, освіта початкова, колгоспниця, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 10.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 13.11.1944 р. справа припинена.

ШЕВЧЕНКО ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Олександрівка Добровеличківського р-ну Одесь-
кої обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, 
освіта початкова, машиніст водокачки, одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.11.1958 р.
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ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ОВСІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Торканівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 03.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.03.1960 р.

ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПЛАТОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Чупринівка Липовецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, у роки окупації староста 
сільської управи. Арешт. 19.03.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Турбів-
ського РВ НКДБ від 19.05.1944 р. направлений 
у спецтабір НКВС для фільтрації. Подальша доля 
невідома. Реабіл.

ШЕВЧЕНКО-ШЕВЧУК ФРАНКО (ФРАНЦ) 
ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1902 р.н., с. Круті Броди Яр-
молинецького р-ну Хмельницької обл., прож. 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із службовців, освіта вища, вчитель, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 10.05.1933 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 01.06.1938 р. 
Реабіл. 30.12.1957 р.

ШЕВЧЕНКО-ШУМАН ГЕТВІЯ ЕРНЕС-
ТІВНА, 1895 р.н., м. Котбус Бранденбурзької зем-
лі, Німеччина, прож. смт Томашпіль, німкеня, із 
робітників, освіта початкова, домогосподарка, 
одруж. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 10.02.1938 р. розстріляна 25.02.1938 р. Реабіл. 
02.01.1990 р.

ШЕВЧИК ФРАНКО БАРТКОВИЧ, 1905 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, слюсар цук ро за во ду, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 10.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 
01.08.1959 р.

ШЕВЧИШИН ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Липівка Томашпільського р-ну, українець, їз-
довий колгоспу. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстріляний 
09.04.1938 р. Реабіл. 10.05.1989 р.

ШЕВЧУК АНАСТАСІЯ ФЕДОРІВНА, 1889 р.н., 
с. Неменка Іллінецького р-ну, українка, одно осіб-
ниця. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.04.1989 р.

ШЕВЧУК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1911 р.н., 
кол. с Стара Голиця Чортківського р-ну Тернопіль-
ської обл., прож. с. Гарячківка Крижопільського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.10.1937 р. справа припинена.

ШЕВЧУК АНТОН АНДРІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, робітник-будівельник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 
11.01.1938 р. Реабіл. 02.10.1989 р.

ШЕВЧУК АНТОН ПЕТРОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Лісова Лисіївка Калинівського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 20.02.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 31.01.1990 р.

ШЕВЧУК АРСЕН ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Божиківці Деражнянського р-ну Хмельниць-
кої обл., прож. м. Хмільник, українець, із служ-
бовців, малописьменний, обліковець шляхової 
дільниці, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.03.1982 р.

ШЕВЧУК ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1932 р.н., с. Медвідка Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 24.05.1952 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-1 «а», 10 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ МДБ Він ниць кої обл. від 17.07.1952 р. за-
судж. на 25 р. ВТТ. За ухвалою ВП Прик. ВО від 
06.06.1955 р. термін покарання змінений на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 31.03.1992 р.

ШЕВЧУК ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Курники, прож. с. Довгополівка Тиврівського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. роз-
стріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 08.10.1958 р.

ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Жежелів Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 04.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. 
Реабіл. 10.02.1960 р.

ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ІЛАРІОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
02.11.1931 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 03.01.1932 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Реабіл. 14.08.1989 р.

ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Смаржинці Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 23.06.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 
28.10.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
28.04.1995 р. Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 27.03.1938 р. 
Реабіл. 08.12.1989 р.

ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Шумилів Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одруж., 4 дітей. Арешт. 
14.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 9 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.09.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. Реабіл. 
21.05.1965 р.

ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Кам’янка Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.09.1989 р.

ШЕВЧУК ГАВРИЛО ІВАНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Глинянець Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ШЕВЧУК ГАННА ОВЕРКІВНА, 1931 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, прож. м. Він ниця, 
українка, із селян, освіта неповна середня, робіт-
ниця плодоконсервного заводу, не одруж. Арешт. 
14.03.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої обл. від 
15.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ та 5 р. п/п. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО від 09.08.1955 р. термін по-
карання змінений на 4 р. ВТТ. Реабіл. 11.02.1993 р.

ШЕВЧУК ГНАТ АРТЕМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Кам’яногірка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, на час арешту без пев-

них занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 14.09.1960 р.

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ЄФРЕМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Смаржинці Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, конюх колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 02.12.1937 р. розстріляний 
22.12.1937 р. Реабіл. 25.12.1959 р.

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Жежелів Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, каменяр гранітного 
кар’єру, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.11.1959 р.

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Торків Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 17.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 13.11.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. За 
ухвалою ОДПУ від 01.02.1932 р. термін покаран-
ня змінений на 3 р. заслання до Казахстану. Реа-
біл. 20.12.1989 р.

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1882 р.н., 
м. Ямпіль, українець, із селян, малописьменний, 
службовець спілки «Дністер», одруж., 4 дітей. 
Арешт. 21.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 03.09.1929 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 12.04.1995 р.

ШЕВЧУК ГУРІЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Крушинівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, тесля колгоспу, одруж., 
6 дітей. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
04.05.1938 р. Реабіл. 03.09.1958 р.

ШЕВЧУК ДАВИД ДАВИДОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Стіна Томашпільського р-ну, українець, із служ-
бовців, освіта початкова, одно осіб ник. Арешт. 
03.06.1929 р. Звинувач. за ст. 34 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 01.10.1929 р. заслан. на 
3 р. в Архангельську область РФ. Реабіл. 23.09.1959 р.

ШЕВЧУК ДАВИД (ДЕМИД) МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1875 р.н., с. Бабанка Уманського р-ну Чер-
каської обл., прож. смт Бродецьке Козятинського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, сторож 
цук ро за во ду, одруж., 6 дітей. Арешт. 25.02.1933 р. 
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Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УРСР від 22.08.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ (умовно). Реабіл. 19.04.1995 р.

ШЕВЧУК ДАРІЯ АФАНАСІЇВНА, 1904 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українка, 
із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж. 
Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 21.12.1937 р. розстріляна 29.12.1937 р. 
Реабіл. 25.06.1960 р.

ШЕВЧУК ДЕМИД ДАНИЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Велика Козара Романівського р-ну Житомир-
ської обл., прож. м. Орел, РФ, візник артілі. Арешт. 
1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ШЕВЧУК ДЕНИС ДАНИЛОВИЧ, 1881 р.н., 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 16.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 23.03.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 22.09.1989 р.

ШЕВЧУК ДМИТРО ГАВРИЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Сороки Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 
14.06.1989 р.

ШЕВЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Людавка, прож. с. Станіславчик Жмеринсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта вища, вчитель, 
не одруж. Арешт. 20.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ШЕВЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ, 1926 р.н., 
с. Шершенівка Борщівського р-ну Тернопіль-
ської обл., на час арешту без певного місця про-
живання, українець, із селян, освіта початкова, 
не одруж. Арешт. 03.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ КВО від 31.12.1944 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.09.1992 р.

ШЕВЧУК ЄВДОКИМ ДОРОФІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Довжок Погребищенського р-ну, прож. 
смт Брацлав Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, слюсар пекарні районної 
споживчої спілки, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. Реа-
біл. 23.10.1989 р.

ШЕВЧУК ЄВДОКІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 
1898 р.н., с. Нишівці Мурованокуриловецького 

р-ну, українець, із селян, неписьменна, одно осіб-
ниця, розлуч., 1 дитина. Арешт. 09.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою 
Мо ги лів-По діль сь кої ОСГ НКВС від 17.01.1938 р. 
справа припинена.

ШЕВЧУК ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Голодьки Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 02.12.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 24.03.1930 р. 
розстріляний 02.04.1930 р. Реабіл. 13.10.1989 р.

ШЕВЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Нова Мосильниця Теребовлянського р-ну Тер-
нопільської обл., прож. с. Бджільна Теплицького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, водій 
спиртового заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
13.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 25.02.1938 р. Реабіл. 08.03.1958 р.

ШЕВЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 04.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реа-
біл. 18.08.1959 р.

ШЕВЧУК ІВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Слобода-Бушанська Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою Чернівецького РВ 
НКВС від 18.06.1938 р. справа припинена.

ШЕВЧУК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1913 р.н., 
кол. с. Гатка, теп. у складі с. Уланів Хмільниць-
кого р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 30.05.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 65 морської СБ від 20.06.1942 р. засудж. до 
розстрілу. За вироком ВТ Карельського фронту, 
РФ, від 01.07.1942 р. міра покарання змінена на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 25.03.1991 р.

ШЕВЧУК ІВАН ЄВСТАХІЙОВИЧ (ОСТА-
ПОВИЧ), 1872 р.н., с. Шиманівка Теплицького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж. Арешт. 14.12.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 18.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
20.02.1990 р.

ШЕВЧУК ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, кочегар цук ро за во ду, одруж., 
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1 дитина. Арешт. 11.09.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.10.1937 р. 
розстріляний 11.05.1938 р. Реабіл. 05.04.1961 р.

ШЕВЧУК ІВАН КАРПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Дружба Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.06.1965 р.

ШЕВЧУК ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Степашки Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.08.1989 р.

ШЕВЧУК ІВАН ЛУК’ЯНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
03.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 7-109 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.05.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 27.09.1989 р. 
Вдруге за арешт. 16.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 23.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.10.1989 р.

ШЕВЧУК ІВАН МАТВІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Побережне Він ниць кого р-ну, прож. с. Рубань 
Немирівського р-ну, українець, із селян, освіта 
середня, агроном МТС, одруж., 1 дитина. Арешт. 
28.08.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 11.09.1937 р. 
засудж. на 4 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
УРСР від 19.04.1939 р. термін покарання змінено 
за ст. 109 КК УРСР на 2 р. ВТТ, за ст. 54-10 ч. 1 
справа припинена. Реабіл.

ШЕВЧУК ІВАН МИРОНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Кудіївці Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 02.10.1947 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
29.11.1947 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 31.07.1991 р.

ШЕВЧУК ІВАН ТИХОНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 27.06.1989 р.

ШЕВЧУК ІВАН ФЕДОТОВИЧ, 1900 р.н., кол. 
с. Юрівка Жмеринського р-ну, українець, із се-

лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 19.05.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За постановою відділу контррозвідки 
«Смерш» 1 ударної армії від 18.07.1943 р. справа 
припинена.

ШЕВЧУК ІВАН ХАРИТОНОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Кошлани Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. Арешт. 
25.10.1932 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 14.11.1932 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 04.01.1990 р.

ШЕВЧУК ІПОЛИТ ВАСИЛЬОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Торків Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, касир колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 02.10.1937 р. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШЕВЧУК ЙОСИП АНТОНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Пеньківка Томашпільського р-ну, прож. с. Жу-
ківці Жмеринського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
16.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реабіл. 
06.04.1989 р.

ШЕВЧУК ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Котюжани Мурованокуриловецького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, конюх колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 27.07.1989 р.

ШЕВЧУК КАЛЕНИК ЄРМИЛОВИЧ, 1874 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, різноробочий Ситковець-
кої райспоживспілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 
13.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 29.09.1938 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1957 р.

ШЕВЧУК КАРПО ЗАХАРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 12.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. 
Реабіл. 11.10.1961 р.

ШЕВЧУК КИЛИНА ОВКСЕНТІЇВНА, 1910 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.03.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 



Реабілітовані історією. Вінницька область

490

обл. від 15.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ та 5 р. 
п/п. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 09.08.1955 р. 
термін покарання змінений на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
06.06.1994 р.

ШЕВЧУК КИРИЛО ДОРОФІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Перепільчинці Шаргородського р-ну, прож. 
смт Копайгород Барського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Реабіл. 10.10.1989 р.

ШЕВЧУК КИРИЛО МАТВІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 29.03.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 30.08.1989 р.

ШЕВЧУК КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Кукавка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, обліковець кол-
госпу, одруж. Арешт. 10.06.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 27.01.1938 р. засудж. на 6 р. ВТТ. 
За ухвалою Верховного суду УРСР від 11.04.1938 р. 
вирок відмінений, справа припинена.

ШЕВЧУК КОСТЯНТИН КАЛЕНИКОВИЧ, 
1901 р.н., с. Китайгород Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, на час арешту без певних занять. 
Арешт. 08.06.1931 р. Звинувач. за ст. 56-17 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 14.03.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 05.12.1989 р.

ШЕВЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Ямпіль, прож. с. Станіславчик Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, подат-
ковий інспектор райфінвідділу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. 
Реабіл. 02.12.1959 р.

ШЕВЧУК ЛАВРО КАРПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Остапківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, комірник колгоспу, 
одруж., 7 дітей. Арешт. 31.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 03.12.1937 р. справа припинена.

ШЕВЧУК ЛЕВКО ТАНАСОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Лелітка Хмільницького р-ну, українець, із ре-
місників, малописьменний, коваль колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 19.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 05.02.1933 р. засудж. на 8 р. ВТТ. За ухва-

лою Верховного суду УСРР від 16.08.1933 р. тер-
мін покарання змінений на 4 р. ВТТ. Реабіл. 
13.04.1993 р.

ШЕВЧУК ЛУК’ЯН ДОРОФІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Довжок Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, колгоспник. Арешт. 17.10.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОВ 8/44 
7 сектора ДПУ м. Бердичів від 20.11.1930 р. спра-
ва припинена.

ШЕВЧУК ЛЮДВІГ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Круті Броди Ярмолинецького р-ну Хмельниць-
кої обл., прож. м. Ямпіль, поляк, із селян, мало-
письменний, слюсар МТС, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 08.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 21.12.1937 р. розстріляний 29.01.1938 р. Реабіл. 
28.09.1957 р.

ШЕВЧУК МАКАР МИКИТОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Куманівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 09.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 15.12.1932 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
28.08.1989 р. Вдруге звинувач. 06.12.1937 р. за 
ст. 58-10, 11 КК РРФСР. Засудж. 25.12.1937 р. Роз-
стріляний. Реабіл. 27.04.1956 р.

ШЕВЧУК МАКАР ЮХИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Чаульське Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, завідувач школи, одруж. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 22.05.1938 р. 
Реабіл. 08.03.1956 р.

ШЕВЧУК МИКИТА ІВАНОВИЧ, 1867 р.н., 
с. Зозівка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 22.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.12.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
04.12.1989 р.

ШЕВЧУК МИКИТА ІВАНОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Жабокрич Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, учитель, одруж., 
2 дітей. Арешт. 16.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 
27.05.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.

ШЕВЧУК МИКОЛА ДОРОФІЙОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Перепільчинці Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 15.11.1932 р. Звинувач. за 
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ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. концтабо-
рів. Реабіл. 29.12.1989 р.

ШЕВЧУК МИКОЛА МАТВІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Ямпіль, прож. м. Він ниця, українець, із селян, 
освіта початкова, завідувач культурного сектору 
міжрайонної промислової спілки, одруж. Арешт. 
28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.11.1937 р. розстріляний 07.12.1937 р. Реабіл. 
08.10.1958 р.

ШЕВЧУК МИКОЛА ФИЛИМОНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Осолинка Літинського р-ну, прож. 
с. Майдан-Почапинецький Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, учитель, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.10.1937 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 15.12.1975 р.

ШЕВЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1891 р.н., с. Брицьке Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.11.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 20.01.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге 
за арешт. Звинувач. за ст. 54-10, 17 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 18.09.1989 р.

ШЕВЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Петрівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ШЕВЧУК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Сільниця Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.04.1945 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 19 СД від 
20.05.1945 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 27.05.1991 р.

ШЕВЧУК МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Антопіль Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 15.08.1922 р. Звинувач. за «участь у 
контрреволюційній діяльності». За постановою 
Подільського губвідділу ДПУ від 08.09.1922 р. 
справа передана на розгляд начальнику ДПУ. По-
дальша доля невідома. Реабіл.

ШЕВЧУК НАДІЯ ІВАНІВНА, 1922 р.н., 
с. Політанки, прож. с. Соснівка Шаргородського 
р-ну, українка, із селян, освіта середня, на час 

арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
14.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
11.12.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.05.1992 р.

ШЕВЧУК НАЗАР СТЕПАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Коржівка Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, сепараторник молокопункту, 
одруж. Арешт. 11.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
14.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ШЕВЧУК НАТАЛКА МИНІВНА, 1912 р.н., 
с. Погоріла Теплицького р-ну, українка, із селян, 
освіта початкова, колгоспниця, одруж., 3 дітей. 
Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщини». 
За постановою ОН МДБ СРСР від 26.07.1947 р. 
заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 09.02.1995 р.

ШЕВЧУК НИКИФОР ДМИТРОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Глухівці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, бухгалтер каолінового 
комбінату, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 21.05.1938 р. Реабіл. 12.12.1956 р.

ШЕВЧУК НИКИФОР КОРНІЙОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.06.1989 р.

ШЕВЧУК ОВЕРКІЙ ГАВРИЛОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 14.03.1952 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 15.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ та 5 р. 
п/п. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 09.08.1955 р. 
термін покарання змінений на 8 р. ВТТ та 2 р. 
п/п. Реабіл. 06.06.1994 р.

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Павлівка Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 30.08.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН ОДПУ від 
14.10.1929 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
06.10.1993 р.

ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Селище Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 23.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
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обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 14.11.1937 р. 
Реабіл. 21.01.1959 р.

ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ЄВТУХОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Куманівка Козятинського р-ну, прож. м. Ка м’я-
нець-По діль сь кий Хмельницької обл., українець, 
із селян, освіта початкова, інспектор залізниці, 
одруж. Арешт. 13.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
23.11.1939 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 11.03.1990 р.

ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ ЮХИМОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Чаульське Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, завідувач підсобного 
господарства Він ниць кої транспортної контори, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 25.08.1945 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць-
кого гарнізону від 23.05.1946 р. справа припинена.

ШЕВЧУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, 1906 р.н., 
с. Демидівка Жмеринського р-ну, прож. смт Тив-
рів, українка, із селян, освіта початкова, колгосп-
ниця, самотня, 1 дитина. Арешт. 27.07.1944 р. 
Звинувач. «як член сім’ї зрадника Батьківщини». 
За постановою ОН МДБ СРСР від 07.07.1947 р. 
справа припинена.

ШЕВЧУК ОМЕЛЯН СЕМЕНОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, українець, вій-
сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ від 03.04.1943 р. засудж. 
на 10 р. концтаборів. Реабіл. 16.07.1990 р.

ШЕВЧУК ОНУФРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, робітник їдальні 
Могилівського ливарного заводу, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
04.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 
13.08.1959 р.

ШЕВЧУК ПАВЛО АНТОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Курники, прож. с. Шершні Тиврівського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, завідувач 
господарства плодозаводу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ШЕВЧУК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Плоске Мурованокуриловецького р-ну, прож. 
с. Івашківці Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 31.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. розстріляний 
07.09.1937 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ШЕВЧУК ПАВЛО ГОРДІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
смт Бродецьке Козятинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, робітник цук ро за во ду, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.03.1956 р.

ШЕВЧУК ПАВЛО ДЕМЕНТІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 04.02.1938 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 17.10.1961 р.

ШЕВЧУК ПАВЛО ЄВСТАФІЙОВИЧ (ОСТА-
ПОВИЧ), 1898 р.н., с. Антонівка Томашпільсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, не одруж. Арешт. 15.08.1922 р. Зви-
нувач. за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За постановою Подільського губвідділу ДПУ 
від 08.09.1922 р. справу передано на розгляд на-
чальника губвідділу ДПУ. Подальша доля неві-
дома. Реабіл.

ШЕВЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Жадани Іллінецького р-ну, українець, із робіт-
ників, малописьменний, стрілочник ст. Сорока, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лінійного суду 
Одеської залізниці від 27.07.1938 р. засудж. на 4 р. 
ВТТ. Реабіл. 17.11.1992 р.

ШЕВЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Перекоринці Мурованокуриловецько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ШЕВЧУК ПЕТРО АРСЕНТІЙОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Гарячківка Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 18.03.1930 р. Документи про утримання 
під вартою після завершення слідства та подаль-
шу долю відсутні. Реабіл.

ШЕВЧУК ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Гранів Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, чоботар, одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.04.1959 р.

ШЕВЧУК ПЕТРО МАКСИМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Шумилівка Бершадського р-ну, українець, із 
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селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 13.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
9 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстріляний 
07.10.1938 р. Реабіл. 21.05.1965 р.

ШЕВЧУК ПЕТРО НИКИФОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1937 р. розстрі-
ляний 16.11.1937 р. Реабіл. 27.01.1965 р.

ШЕВЧУК ПИЛИП КИРИЛОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Вікнина Гайворонського р-ну Кіровоградської 
обл., конюх колгоспу. Арешт. 22.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. роз-
стріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 27.11.1989 р.

ШЕВЧУК ПРОКІП АНТОНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Плоске Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 13.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 16.07.1958 р.

ШЕВЧУК РОМАН ДАНИЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Воробіївка Немирівського р-ну, прож. с. Обо-
дівка Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, бухгалтер спиртзаводу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинської райпро-
куратури від 28.02.1931 р. справа припинена.

ШЕВЧУК РОМАН ФИЛИМОНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Нестерварка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
29.05.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За по-
становою прокурора Тульчинської дільниці від 
15.08.1931 р. справа припинена.

ШЕВЧУК СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, обліковець колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 11.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
04.05.1938 р. Реабіл. 15.02.1961 р.

ШЕВЧУК СЕМЕН КЛИМЕНТІЙОВИЧ, 
1916 р.н., с. Кулешів Погребищенського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 01.12.1943 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 158 

окремої СБ від 20.12.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.04.1991 р.

ШЕВЧУК СЕМЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Жадани Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 03.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 09.05.1932 р. справа припинена.

ШЕВЧУК СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 1883 р.н., 
смт Муровані Курилівці, українець, із селян, ма-
лописьменний, завідувач господарства лікарні, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 30.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 19.12.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 14.11.1989 р.

ШЕВЧУК СИЛЬВЕСТР ГРИГОРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Попівці Барського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 27.04.1930 р. Звинувач. за ст. 16, 80 КК 
УСРР. За постановою ОВ 24 Мо ги лів-По діль сь-
кого прикордонного загону ДПУ від 03.06.1930 р. 
справа припинена.

ШЕВЧУК СОЗОН ЄРОФІЙОВИЧ, 1872 р.н., 
с. Журбинці Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 07.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 25.02.1930 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШЕВЧУК СОФОН ТАДЕЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Митинці, прож. с. Уланів Хмільницького р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, бух-
галтер заготівельної контори, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 27.09.1956 р.

ШЕВЧУК СПИРИДОН НИКИФОРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Велика Киріївка Бершадського р-ну, 
українець, із селян, письменний, колгоспник, 
одруж., 7 дітей. Арешт. 07.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстрі-
ляний 26.04.1938 р. Реабіл. 16.04.1958 р.

ШЕВЧУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Неменка Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
21.05.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1989 р.
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ШЕВЧУК СТЕПАН МАКСИМОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Шумилів Бершадського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
08.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 
03.12.1958 р.

ШЕВЧУК СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Вовчківці Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, 
освіта початкова, майстер Жмеринського вагоно-
ремонтного заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 26.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.08.1989 р.

ШЕВЧУК СТЕПАН ФРАНЦОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Котюжани Мурованокуриловецького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, робітник цук-
рокомбінату, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.12.1959 р.

ШЕВЧУК ТРОХИМ ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Виноградне Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 27.07.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. 
розстріляний 07.09.1937 р. Реабіл. 20.07.1960 р.

ШЕВЧУК ТРОХИМ ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Глинянець Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 21.10.1928 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ на 3 р. по-
збавлений права проживати у відповідних місце-
востях. Реабіл. 05.09.1995 р.

ШЕВЧУК ТРОХИМ СЕРГІЙОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Юрківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник відго-
дівельного пункту, одруж., 1 дитина. Арешт. 
07.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.04.1961 р.

ШЕВЧУК ТРОХИМ ТРОХИМОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Парпурівці Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
розстріляний 25.10.1937 р. Реабіл. 15.06.1960 р.

ШЕВЧУК УЛЯН ПИЛИПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Остапківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 21.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 20.06.1932 р. справа припинена.

ШЕВЧУК ФЕДІР ВЛАСОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Кульчини Красилівського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, осві-
та початкова, комендант Він ниць кого базару, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 26.11.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1939 р. справа 
припинена.

ШЕВЧУК ФЕДІР ОНУФРІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Голодьки Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 05.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.05.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Вдруге за арешт. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.10.1937 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 30.08.1989 р.

ШЕВЧУК ФЕДІР СЕРГІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Ілляшівка Тростянецького р-ну, прож. ст. Го-
родківка Крижопільського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, обхідник залізниці, одруж., 
4 дітей. Арешт. 31.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Мол-
давської АРСР від 11.03.1938 р. розстріляний 
24.03.1938 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ШЕВЧУК ФЕДІР УЛЯНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 27.06.1989 р.

ШЕВЧУК ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Філіопіль Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, рахівник колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 17.08.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.05.1959 р.

ШЕВЧУК ФЕОДОСІЙ ПАВЛОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Воробіївка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 06.1941 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» 
КК РСФРР. За вироком ВТ 330 СД від 05.05.1942 р. 
засудж. до розстрілу (заочно). За вироком ВТ За-
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хідного фронту від 10.10.1942 р. вирок відміне-
ний, справа припинена. 

ШЕВЧУК ФРАНЦ КАЗИМИРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Курники Тиврівського р-ну, поляк, із селян, осві-
та початкова, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.10.1967 р.

ШЕВЧУК ХАРИТОН ІВАНОВИЧ, 1871 р.н., 
с. Кантелина Іллінецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 25.10.1932 р. Звинувач. за ст. 54-7 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.11.1932 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ (умовно). Реабіл. 
11.10.1989 р.

ШЕВЧУК ХОМА ЄФРЕМОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Скаржинці Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 21.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 18.01.1930 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 13.12.1989 р.

ШЕВЧУК ХОМА СОФРОНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.12.1937 р. роз-
стріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 15.06.1989 р.

ШЕВЧУК ЮХИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Кудіївці, прож. с. Носківці Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, робітник 
Гніванського кам’яного кар’єру, одруж. Арешт. 
12.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 11.08.1956 р.

ШЕВЧУК ЮХИМ ПЕТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Мала Русава Томашпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.07.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
12.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 16.01.1990 р. 
Вдруге за арешт. 1937 р. в Томській обл., РФ, де 
проживав після ув’язнення. Розстріляний. Реабіл. 

ШЕВЧУК ЮХИМ ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., 
кол. с. Морозівка, теп. у складі м. Іллінці, прож. 
с. Бабин Іллінецького р-ну, українець, із робітни-
ків, освіта середня, заступник головного інжене-
ра цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За вироком 437 
ВТ КВО від 19.11.1938 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою Президії Верховної Ради СРСР від 

26.01.1939 р. міра покарання замінена на 15 р. ВТТ. 
За ухвалою Верховного суду СРСР від 01.06.1941 р. 
вирок відмінено, справа направлена на додаткове 
розслідування. За постановою УНКВС Дальбуду, 
РФ, від 23.03.1943 р. справа припинена.

ШЕВЧУК ЯВТУХ ОНУФРІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Воловодівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШЕВЧУК ЯКІВ КАЛЕНИКОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Зозулинці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ, (умовно). Реабіл. 
22.01.1989 р.

ШЕВЧУК ЯКІВ ЛОГВИНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Адамівка Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 17.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.09.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
08.12.1989 р.

ШЕЙГЕЦ ГЕРОНІМ АНТОНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Плебанівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, найманий робітник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 12.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
27.05.1961 р.

ШЕЙГЕЦ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Плебанівка Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1937 р. 
розстріляний 25.10.1937 р. Реабіл. 18.11.1959 р.

ШЕЙДЮК (ШАЙДЮК) ІВАН СТЕПАНО-
ВИЧ, 1880 р.н., с. Кузьминці Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Звинувач. за «участь у анти-
радянській агітації». За постановою Тульчин-
ської окртрійки ДПУ від 06.04.1930 р. засланий 
на Північ РФ. Реабіл. 10.11.1995 р.

ШЕЙКА ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Хлопчинці Самбірського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Трудолюбівка Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 03.01.1938 р. За рішенням 
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Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.07.1969 р.

ШЕЙКО ЄВСТАФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Гулевичі Кам’янецького р-ну Брестської обл., 
Білорусь, прож. м. Він ниця, українець, із селян, 
освіта вища, головний інженер Вінницької обл-
споживспілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.11.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 01.01.1933 р. 
звільнений під підписку про невиїзд. Реабіл. 
11.09.1996 р.

ШЕЙНМАН МЕНДЕЛЬ ШУЛИМОВИЧ, 
1908 р.н., смт Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із 
службовців, учень професійної школи, не одруж. 
Звинувач. за ст.10, 85, 104. ч. 1 КК УСРР. За поста-
новою Подільського губвідділу ДПУ від 
31.01.1925 р. справа передана за підсудністю для 
притягнення до відповідальності. Подальша 
доля невідома. Реабіл.

ШЕКЕРСЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Карбівка Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, сторож колгос-
пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. роз-
стріляний 04.05.1938 р. Реабіл. 20.05.1959 р.

ШЕЛЕВЕЙ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Росоша Липовецького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
4 дітей. Арешт. 23.08.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 17 армії від 
17.09.1942 р. засудж. до розстрілу. За ухвалою 
Верховного суду СРСР від 17.11.1942 р. міра пока-
рання змінена на 10 р. ВТТ з відправкою на 
фронт. Реабіл. 21.06.1991 р.

ШЕЛЕВЕЙ РОМАН ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Росоша Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, слюсар, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 14.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Одеської заліз-
ниці від 08.04.1938 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
01.04.1964 р.

ШЕЛЕВЕЙ СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Росоша Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, слюсар, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Одеської заліз-
ниці від 08.04.1938 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
01.04.1964 р.

ШЕЛЕЙКІВСЬКА АНГЕЛІНА ІВАНІВНА, 
1902 р.н., с. Бубнівка Гайсинського р-ну, прож. 
м. Він ниця, українка, із селян, освіта початкова, до-
могосподарка, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 20.05.1938 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.11.1957 р.

ШЕЛЕЙКІВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЕДМУН-
ДОВИЧ, 1892 р.н., с. Рубанка Козятинського р-ну, 
прож. м. Він ниця, українець, із ремісників, освіта 
неповна середня, бухгалтер-ревізор обласної кон-
тори «Заготзерно», одруж., 1 дитина. Арешт. 
19.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.10.1937 р. розстріляний 17.10.1937 р. Реабіл. 
07.03.1958 р.

ШЕЛЕМЕТЬЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1904 р.н., м. Малмиж Кіровської обл., РФ, прож. 
м. Він ниця, росіянин, із службовців, освіта по-
чаткова, уповноважений комітету заготівель, 
одруж. Арешт. 04.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного суду 
СРСР від 23.11.1937 р. розстріляний 24.11.1937 р. 
Реабіл. 26.04.1958 р.

ШЕЛЕМЕХ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Середкевичі Яворівського р-ну Львівської 
обл., прож. с. Бугаївка Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, комірник цук ро-
за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 04.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 14.04.1989 р.

ШЕЛЕНГ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Переорки Він ниць кого р-ну, українець, із ре-
місників, малописьменний, стельмах, одруж., 
2 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 04.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.11.1989 р.

ШЕЛЕНГА ГРИГОРІЙ САВЕЛІЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Цекинівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. розстріляний 
02.01.1938 р. Реабіл. 26.01.1990 р.

ШЕЛЕНГОВСЬКИЙ ІВАН СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1909 р.н., с. Мар’янівка Погребищенського 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, роз’їздний 
механік Дзюньківської МТС, не одруж. Арешт. 
06.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За 
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рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. 
розстріляний 09.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ШЕЛЕНГОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ТИМО-
ФІЙОВИЧ, 1901 р.н., с. Мар’янівка Погребищен-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, бри-
гадир колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 18.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 7, 10, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 02.11.1937 р. 
розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 27.08.1958 р.

ШЕЛЕП ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Тарасівка Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 28.05.1933 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
05.04.1989 р.

ШЕЛЕПА ІЛАРІОН ФІЛАРЕТОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Тарасівка Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 24.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 
08.10.1938 р. Реабіл. 26.07.1962 р.

ШЕЛЕПЕНЬ ГРИГОРІЙ ГНАТОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Потоки Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, лимар колгоспу, одруж., 
4 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 06.05.1989 р.

ШЕЛЕСТ ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Немія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, голова сільського спо-
живчого товариства, одруж., 3 дітей. Арешт. 
06.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
23.03.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШЕЛЕСТ ІВАН КАЛИНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Лісове Барського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 16.11.1989 р.

ШЕЛЕСТ ЛЕОНТІЙ ПОЛІЄНОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Буша Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 17.01.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 

КК РРФСР. За вироком ВТ військ НКВС Воро-
незької обл., РФ, від 24.03.1943 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.01.1996 р.

ШЕЛЕСТ ЮРІЙ НЕСТОРОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Полуянів Козелецького р-ну Чернігівської 
обл., прож. м. Козятин, українець, із селян, осві-
та середня, інструктор промислового інкубато-
ра, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.08.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 21.03.1932 р. справа припинена.

ШЕЛЕСТИНСЬКИЙ ДМИТРО ФЕОДОСІ-
ЙОВИЧ, 1892 р.н., с. Бахтин Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, на час арешту без певних занять, одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.07.1989 р.

ШЕЛІХОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТЕПА-
НОВИЧ, 1899 р.н., с. Попівці Барського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 25.01.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кої окрпрокуратури від 25.06.1930 р. спра-
ва припинена. Вдруге за арешт. 16.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 16.10.1989 р.

ШЕЛІХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПА-
НОВИЧ, 1888 р.н., с. Попівці Барського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабіл. 18.06.1966 р.

ШЕЛІХОВСЬКИЙ СТЕПАН САМІЙЛОВИЧ, 
1888 р.н., с. Попівці Барського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, українець, із селян, малописьменний, 
вантажник складу ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 15.06.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.02.1959 р.

ШЕЛУДЬКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Балаклія Смілянського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із робітників, осві-
та початкова, турбінний майстер електростанції, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-9, 11, 56-21 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. 
розстріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.
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ШЕЛУДЬКО ХОМА ІВАНОВИЧ, 1881 р.н., 
кол. с. Еймилівці Гродненської губ., прож. м. Мо-
ги лів-По діль сь кий, українець, рахівник служби 
шляху залізничної ст. Мо ги лів-По діль сь кий. Арешт. 
03.08.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. По-
мер під час слідства 15.02.1945 р. Реабіл. 06.12.1991 р.

ШЕЛЬБУРГ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
м. Львів, прож. с. Андрушівка Погребищенсько-
го р-ну, поляк, із службовців, освіта початкова, 
вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. ув’язн. на 
10 р. концтаборів. Вдруге звинувач. За постано-
вою Трійки УНКВС Ленінградської обл., РФ, від 
31.10.1938 р. розстріляний 03.11.1938 р. Реабіл. 
09.08.1989 р.

ШЕЛЬВИНСЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Снітків Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, неписьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.12.1989 р.

ШЕЛЬВИНСЬКИЙ ЯНКО МАР’ЯНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Снітків Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 09.07.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 20.11.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 25.12.1989 р. Вдруге за арешт. 09.03.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 23.09.1937 р. роз-
стріляний 01.10.1937 р. Реабіл. 28.09.1956 р.

ШЕЛЬОНГ ЯКУБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Переорки Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 25.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 02.08.1945 р. виправданий.

ШЕМЕТА СЕМЕН ФЕДОТОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Вербівка Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, письменний, монах. Арешт. 21.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 24.04.1939 р. засудж. на 
6 р. позбавлення волі. Реабіл. 02.10.1990 р.

ШЕМЕТА ХОМА ЯКОВИЧ, 1886 р.н., м. Хміль-
ник, українець, із ремісників, освіта початкова, 
завідувач господарства школи, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 19.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 

обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 18.04.1957 р.

ШЕМЕТЮК ФЕДІР ІЛАРІОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Мончинці Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
21.05.1938 р. Реабіл. 04.06.1958 р.

ШЕМЛОВСЬКИЙ КАЗИМИР ЛЕОНТІЙО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Новомикільськ Могилів-Поділь-
сь кого р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 18.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 14.05.1939 р. засудж. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.01.1993 р.

ШЕММЕЛЬ АРКАДІЙ ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 
1894 р.н., м. Кірове Одеської обл., прож. м. Козя-
тин, німець, із службовців, освіта початкова, за-
ступник начальника ст. Козятин, одруж. Арешт. 
14.12.1937 р. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. 
Реабіл. 05.09.1938 р.

ШЕМЧЕНКО МАР’ЯН ФРАНЦОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Шершні, прож. с. Гута-Шершнівська Тиврів-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1958 р.

ШЕМЧИНСЬКИЙ МАТВІЙ ФРАНЦОВИЧ, 
1894 р.н., с. Вочківці Волочиського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Бершадь, поляк, із селян, 
освіта початкова, столяр цук ро за во ду, одруж., 
1 дитина. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 02.12.1959 р.

ШЕМЧИШИН СЕМЕН СИДОРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Кацмазів Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 27.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.08.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
05.10.1989 р.

ШЕМЧУК ІВАН АВТОНОМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Байківка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 25.09.1989 р.
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ШЕМЧУК СТЕПАН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Ялтушків Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
29.12.1937 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 
10.03.1988 р.

ШЕНДЕР МИКОЛА ЯКИМОВИЧ, 1900 р.н., 
смт Муровані Курилівці, прож. ст. Волноваха 
Донецької обл., українець, із службовців, освіта 
середня, головний бухгалтер ст. Волноваха, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.09.1938 р. Звинувач. за ст. 54-13 
КК УРСР. Етапований до м. Він ниця. За постано-
вою УНКВС Він ниць кої обл. від 23.09.1939 р. 
справа припинена.

ШЕНДЕРУК ЄЛИЗАР СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Люлинці Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 
08.08.1989 р.

ШЕНДЕРУК МЕФОДІЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Люлинці Оратівського р-ну, прож. 
м. Одеса, українець, із селян, малописьменний, 
тесля, одруж., 4 дітей. Арешт. 31.05.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 05.12.1932 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 11.09.1989 р.

ШЕНДЕРУК ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1892 р.н., с. Люлинці Оратівського р-ну, прож. 
с. Паріївка Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. 
розстріляний 05.05.1933 р. Реабіл. 05.12.1989 р.

ШЕНДЕРУК ОМЕЛЯН КІНДРАТОВИЧ, 
1912 р.н., с. Люлинці Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник ст. Ли-
повець, одруж., 3 дітей. Арешт. 25.01.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 12.09.1944 р. направ-
лений у спецтабір НКВС для фільтрації. Подаль-
ша доля невідома. Реабіл.

ШЕНКМАН ГЕРШ ЮДКОВИЧ, 1905 р.н., 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, єврей, із реміс-
ників, освіта початкова, столяр, не одруж. Арешт. 
31.10.1926 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За по-
становою Тульчинського окрвідділу ДПУ від 
21.12.1926 р. справа припинена.

ШЕПАНОВСЬКА АНТОНІНА ІВАНІВНА, 
1900 р.н., с. Листопадівка, прож. с. Іванківці Ко-
зятинського р-ну, полька, із селян, освіта почат-
кова, одно осіб ниця, одруж. Арешт. 22.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.05.1989 р.

ШЕПЕЛЕВСЬКИЙ АВГУСТИН ІВАНОВИЧ, 
1869 р.н., с. Олексіївка Харківської обл., прож. 
м. Липовець, українець, із духовенства, освіта 
вища, священик, самотній, 1 дитина. Арешт. 
27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.12.1937 р. розстріляний 13.12.1937 р. Реабіл. 
02.06.1989 р.

ШЕПЕЛІНСЬКИЙ ВІТОЛЬД ФЕРДИНАН-
ДОВИЧ, 1900 р.н., м. Котовськ Одеської обл., 
прож. с. Комсомольське Козятинського р-ну, по-
ляк, із службовців, освіта початкова, бухгалтер 
заготівельної контори райспоживспілки, одруж., 
1 дитина. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.

ШЕПЕЛЬ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ, 
1938 р.н., м. Він ниця, із робітників, освіта почат-
кова, робітник геологорозвідувальної партії, не-
одруж. Арешт. 01.11.1963 р. Звинувач. за ст. 52 КК 
УРСР. За постановою УКДБ Він ниць кої обл. від 
28.12.1963 р. справа припинена.

ШЕПЕЛЬ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кої міжрайпро-
куратури від 01.02.1932 р. справа припинена.

ШЕПЕЛЬСЬКИЙ АНТОН ПЕТРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Чешки Старосинявського р-ну Хмельницької 
обл, прож. м. Козятин, поляк, із робітників, осві-
та початкова, бригадир депо ст. Козятин, одруж., 
3 дітей. Арешт. 22.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
15.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.02.1957 р.

ШЕПЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СИЛЬ ВЕСТ-
РОВИЧ, 1893 р.н., с. Вербородинці Старокос-
тянтинівського р-ну Хмельницької обл., поляк, із 
селян, малописьменний, робітник цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 19.11.1933 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
26.02.1934 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.



Реабілітовані історією. Вінницька область

500

ШЕПЕЛЯВИЙ ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1889 р.н., с. Сміла Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 22.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Уланівського 
РВ ДПУ від 03.02.1933 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 16.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.

ШЕПЕНЮК КАЛЕНИК ОНИСИМОВИЧ, 
1899 р.н., с. Дзвониха Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 
4 дітей. Арешт. 23.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
22.02.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
22.12.1995 р.

ШЕПІТКО АНТОН ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Бритавка Чечельницького р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта середня, голов-
ний бухгалтер Він ниць кого спиртзаводу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 10.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. 
Реабіл. 02.03.1989 р.

ШЕПІТКО ПЕТРО ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, прож. смт Че-
чельник, українець, із селян, малописьменний, 
робітник цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 
05.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою Тульчинського РВ НКВС від 
16.08.1944 р. направлений у спецтабір НКВС для 
фільтрації. Подальша доля невідома. Реабіл.

ШЕПІТКО ПИЛИП ІЛЬКОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Куренівка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.07.1964 р.

ШЕПІТКО СЕМЕН МИКИТОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Куренівка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 
14.01.1938 р. Реабіл. 17.06.1974 р.

ШЕПІТКО СЕРГІЙ ДЕМЕНТІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Вербка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 12.02.1938 р. Звинувач. за 

ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстрі-
ляний 04.04.1938 р. Реабіл. 07.07.1989 р.

ШЕПОТОВСЬКИЙ ІВАН СІЛЬВЕСТРО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Жовтневе Ка м’я нець-По діль-
сь кого р-ну Хмельницької обл., прож. с. Серби-
нівці Жмеринського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, бухгалтер вапнякових розро-
бок, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.02.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 20, 54-6 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 31.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 02.04.1990 р.

ШЕПЧЕНКО ДМИТРО ПАНФІЛОВИЧ, 
1891 р.н., смт Літин, прож. м. Він ниця, украї-
нець, із робітників, освіта вища, викладач педа-
гогічного технікуму, одруж., 2 дітей. Арешт. 
02.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 28.09.1937 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 18.10.1968 р.

ШЕР ГРИГОРІЙ РОМАНОВИЧ, 1884 р.н., 
м. Немирів, прож. м. Він ниця, українець, із мі-
щан, освіта вища, адвокат Він ниць кої колегії ад-
вокатів, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.07.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 11.10.1939 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.07.1957 р.

ШЕРГЕЛЮК ОМЕЛЯН ТИХОНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Старі Луги Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. роз-
стріляний 23.11.1937 р. Реабіл. 18.08.1959 р.

ШЕРЕВЕРА МАРІЯ ВАСИЛІВНА, 1897 р.н., 
с. Борисівка Іллінецького р-ну, українка, із се-
лян, малописьменна, одно осіб ниця, вдова, 1 ди-
тина. Арешт. 16.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1939 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Вдруге за арешт. 01.05.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постаново ОН МДБ СРСР від 
24.09.1949 р. заслана у Кизилординську обл., Ка-
захстан. Реабіл. 16.07.1958 р.

ШЕРЕДЬКО ІВАН АНТОНОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Мала Киріївка Бершадського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.10.1941 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Пів-
денно-Східної залізниці від 26.10.1941 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 20.12.1995 р.
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ШЕРЕДЬКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 04.12.1989 р.

ШЕРЕМЕТ ЗАХАР МАРТИЯНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Білопілля Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 19.06.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Козятинського РВ ДПУ 
від 04.09.1931 р. справа припинена.

ШЕРЕМЕТ ЙОСИП ВОЛЬФОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Ялтушків Барського р-ну, прож. с. Чорна Річка 
Парголівського р-ну Ленінградської обл., РФ, єв-
рей, із службовців, освіта вища, лікар в/ч 3456, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 19 СК від 
27.12.1937 р. засудж. на 8 р. ВТТ. За постановою 
ВП Ленінградського гарнізону від 19.07.1938 р. 
справа припинена.

ШЕРЕМЕТ МАРТИН ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Лісниче Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 05.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою Бершадського РВ ДПУ від 
01.10.1932 р. справа припинена.

ШЕРЕМЕТ САК МАРТИЯНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Білопілля Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 19.06.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Козятинського РВ ДПУ 
від 04.09.1931 р. справа припинена.

ШЕРЕМЕТ СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Мар’янівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 13.04.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
56-16 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 28.04.1930 р. заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 13.11.1989 р.

ШЕРЕМЕТ (ШЕРЕМЕТЬЄВ) МИХАЙЛО 
ДМИТРОВИЧ, 1897 р.н., кол. с. Воздауци, Бес-
сарабія, прож. с. Морозівка Мурованокурило-
вецького р-ну, молдованин, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.01.1990 р.

ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Михайлівка Тульчинського р-ну, укра-

їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 07.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 10.05.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 13.10.1989 р.

ШЕРЕМЕТА ГРИГОРІЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Лисогірка Літинського р-ну, украї-
нець, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 10.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Літинської 
дільниці від 28.04.1931 р. справа припинена.

ШЕРЕМЕТА ДЕМ’ЯН КУЗЬМОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Мар’янівка Хмільницького р-ну, прож. с. Те-
гульдет Томської обл., РФ, завідувач кіоска діль-
ничної комендатури. Арешт. 1937 р. Розстріля-
ний. Реабіл. 

ШЕРЕМЕТА ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Київець Миколаївського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Стратіївка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, хлібороб, одруж., 
3 дітей. Арешт. 02.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 01.04.1959 р.

ШЕРЕМЕТА ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Підлісне Літинського р-ну, українець, на час 
арешту без певних занять. Арешт. 03.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.03.1989 р.

ШЕРЕМЕТА МАТВІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Лисогірка Літинського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за 
«участь у контрреволюційній діяльності». За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.11.1989 р.

ШЕРЕМЕТА МИХАЙЛО ЄВСТАХІЙОВИЧ, 
1874 р.н., с. Кожухів Літинського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 28.09.1938 р. Реабіл. 10.06.1958 р.

ШЕРЕМЕТА НАУМ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Куренівка Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, помічник рахів-
ника колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
розстріляний 23.11.1937 р. Реабіл. 01.07.1964 р.
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ШЕРЕМЕТА ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Мар’янівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 25.01.1938 р. 
Реабіл. 29.09.1967 р.

ШЕРЕМЕТА ПРОХІР МУСІЙОВИЧ, 1870 р.н., 
с. Михайлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
07.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою прокурора Тульчинської дільниці 
від 22.04.1931 р. справа припинена.

ШЕРЕМЕТА ТРОХИМ УЛЯНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Костянтинівка Липовецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 18.09.1937 р. розстріляний 25.09.1937 р. 
Реабіл. 04.12.1989 р.

ШЕРЕМЕТА ФЕДІР ПАВЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Дзвиняч Богородчанського р-ну Іва но-Фран ків-
сь кої обл., прож. с. Сосни Літинського р-ну, укра-
їнець, робітник лісництва. Арешт. 04.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 18.12.1937 р. роз-
стріляний 25.12.1937 р. Реабіл. 09.03.1989 р.

ШЕРЕМЕТІВ ЛЕОНІД КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Соболівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із робітників, малописьменний, помічник 
бухгалтера цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 05.03.1938 р. Реабіл. 29.01.1960 р.

ШЕРЕМЕТКО ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1880 р.н., с. Торчин, прож. с. Мазепинці Хміль-
ницького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, сторож свиноферми колгоспу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.

ШЕРЕНГОВИЙ ДАНИЛО ІВАНОВИЧ, 
1874 р.н., с. Зозів Липовецького р-ну, українець, 
із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 17.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
01.12.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 20.12.1989 р.

ШЕРЕР СОЛОМОН БОРУХОВИЧ, 1922 р.н., 
кол. м. Стоновиці Чернівецької обл., на час ареш-

ту без певного місця проживання, єврей, із селян, 
освіта середня, робітник, не одруж. Арешт. 
26.03.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ДТВ НКВС ст. Жмеринка від 
25.04.1946 р. справа припинена.

ШЕРМАН МОЙСЕЙ ЯКОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Старокостянтинів Хмельницької обл., прож. 
смт Чечельник, єврей, із службовців, освіта се-
редня, головний інженер цук ро за во ду, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 15.02.1938 р. 
Реабіл. 30.05.1989 р.

ШЕРОЦЬКИЙ СТЕПАН КИРИЛОВИЧ, 
1892 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Ка м’я-
нець-По діль сь кий Хмельницької обл., українець, 
із духовенства, освіта вища, інженер, викладач 
технікуму, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.08.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 18.01.1930 р. розстріляний 28.02.1930 р. 
Реабіл. 28.02.1990 р.

ШЕРСТЮК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, 1926 р.н., 
с. Слобода-Ходацька Барського р-ну, українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 30.01.1950 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ Пів-
ніч но-Кавказького ВО від 07.04.1950 р. засудж. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.04.1993 р.

ШЕРСТЮК КЛИМЕНТІЙ АНДРІЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Ходаки Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник. Арешт. 
29.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 28.01.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 12.12.1989 р.

ШЕРШУН ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Липецьке Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 16.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 01.12.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реа-
біл. 26.04.1989 р.

ШЕРШУН ПАВЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1907 р.н., с. Тартак Чечельницького р-ну, поляк, 
із селян, неписьменний, їздовий спиртзаводу, не-
одруж. Арешт. 04.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ШЕРШУН ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Зеленів Сторожинецького р-ну Чернівецької 
обл., прож. м. Калинівка, українець, із селян, бу-
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дівельник доріг, одруж., 1 дитина. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 10.05.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
25.07.1991 р.

ШЕСТАК (ШОСТАК) ВАСИЛЬ АНТОНО-
ВИЧ, 1909 р.н., с. Ободівка Тростянецького р-ну, 
прож. м. Єнісейськ Красноярського краю, РФ, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.01.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ автодороги № 102 від 05.02.1942 р. розстріля-
ний 26.02.1942 р. Реабіл. 01.10.1996 р.

ШЕСТАКОВ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ, 1911 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Вищеольчеда-
їв Мурованокуриловецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вагар цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 
27.12.1937 р. Реабіл. 10.08.1963 р.

ШЕСТАЦЬКИЙ ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1870 р.н., с. Тропове Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 07.09.1921 р. Звинувач. за 
«за участь у петлюрівській організації». За по-
становою Подільської губНК від 07.12.1921 р. 
підлягав розстрілу (умовно). Реабіл. 06.07.1994 р.

ШЕСТЕРНЯ ВАСИЛЬ ДАВИДОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 11.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. 
Реабіл. 15.02.1961 р.

ШЕСТОКАЙТІС АПОЛЛОНІЯ ЮРІЇВНА, 
1894 р.н., м. Каунас, Литва, прож. смт Браїлів Жме-
ринського р-ну, литовка, із ремісників, освіта по-
чаткова, кравчиня, розлуч., 1 дитина. Арешт. 
02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ШЕСТОПАЛ ПАВЛО ІЛАРІОНОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Козятин, українець, із робітників, освіта се-
редня, технік паливного складу, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 24.10.1938 р. розстріляний 
26.10.1938 р. Реабіл. 09.09.1960 р.

ШЕСТОПАЛОВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Хмільник, прож. с. Новомиколаївка Летичів-
ського р-ну Хмельницької обл., українець, із се-

лян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 29.06.1944 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а», 2, 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 03.07.1945 р. виправ-
даний.

ШЕСТОПАЛОВА ГАННА ТРИФОНІВНА, 
1900 р.н., с. Городище Літинського р-ну, україн-
ка, із селян, неписьменна, одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.06.1944 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а», 2, 11 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 03.07.1945 р. виправдана.

ШЕСТОПАЛЬКО ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Калініне, прож. с. Крищинці 
Тульчинського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
08.03.1931 р. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
13.10.1989 р.

ШЕСТОПАЛЬКО (ШЕСТИПАЛЬКО) РО-
МАН ЄВТИХІЙОВИЧ, 1903 р.н., с. Тиманівка 
Тульчинського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 16.03.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 05.07.1929 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 04.04.1995 р.

ШЕСТЮК САВА ХОМОВИЧ, 1904 р.н., с. Та-
расівка, прож. с. Кам’яногірка Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.01.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За вироком Станіс-
лавчицького райсуду від 26.02.1932 р. засудж. на 
4 місяці примусової праці, з-під варти звільне-
ний. Реабіл.

ШЕФРАНЕК КАРЛ МАТВІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Прага, Чеська Республіка, прож. кол. с. Моло-
товка Немирівського р-ну, чех, із службовців, 
освіта початкова, бухгалтер спиртзаводу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 18.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
01.10.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ШЕФФЕР ХРИСТИЯН ХРИСТИЯНОВИЧ, 
1898 р.н., кол. с. Мар’янівка Бендерського пов., 
теп. Молдова, прож. с. Гнатків Томашпільського 
р-ну, німець, із селян, освіта початкова, моторист 
колгоспного млина, не одруж. Арешт. 18.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 05.12.1989 р.

ШЕХЕВИЧ ЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1877 р.н., смт Червоноармійськ Житомирської обл., 
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прож. м. Він ниця, поляк, сторож «Харчоторгу». 
Арешт. 09.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. 
Реабіл. 22.03.1989 р.

ШЕХОВЦОВ ПИЛИП ФЕДОРОВИЧ, 1901 р.н., 
м. Кіровоград, прож. м. Він ниця, українець, із 
міщан, освіта вища, завідувач виробничого від-
ділу контори «Облтрактор», одруж. Арешт. 
28.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 7, 11 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 20.05.1933 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 19.11.1958 р.

ШЕХТМАН ДОБА ІЦЬКІВНА, 1882 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврейка, із міщан, осві-
та початкова, швея, не одруж., 2 дітей. Арешт. 
25.08.1927 р. Звинувач. за ст. 54-6, 56-24 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 02.12.1927 р. 
на 3 р. позбавлена права проживати у прикордон-
них місцевостях. Реабіл. 08.05.1997 р.

ШЕШНЕВСЬКИЙ (КШЕШНЕВСЬКИЙ) ПИ-
ЛИП ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., м. Він ниця, поляк, 
із ремісників, освіта початкова, коваль Він ниць-
кого авторемонтного заводу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 11.09.1957 р.

ШИБІНСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ВІТАЛІЙО-
ВИЧ, 1903 р.н., с. Конюшівка Липовецького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. 
Реабіл. 20.07.1963 р.

ШИБІНСЬКИЙ ВЕНЕДИКТ ВІКЕНТІЙО-
ВИЧ, 1863 р.н., с. Вахнівка Липовецького р-ну, 
поляк, із службовців, освіта початкова, пенсіо-
нер, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. роз-
стріляний 09.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ШИБКО ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, 1895 р.н., с. За-
вадів Яворівського р-ну Львівської обл., прож. 
с. Тишківська Слобода Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, голова колгос-
пу, одруж., 1 дитина. Арешт. 19.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.08.1989 р.

ШИБУНЬКО ЄВДОКИМ МЕФОДІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Демівка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. розстріляний 
25.02.1938 р. Реабіл. 15.12.1988 р.

ШИВАНЮК РОДІОН ЯКОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Пилява Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, хлібороб, вдівець. Арешт. 
23.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого окрвідділу ДПУ від 
15.04.1930 р. справа припинена.

ШИГИДА ЯКІВ ЯКИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Ставки Піщанського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 21.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. 
Реабіл. 19.12.1989 р.

ШИГОВСЬКИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Кошлани Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, тесля, одруж. Арешт. 
19.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1989 р.

ШИГОЦЬКИЙ КИРИЛО ТАДЕЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Берізки-Чечельницькі Чечельницько-
го р-ну, прож. кол. с. Пилипонівка, теп. у складі 
м. Бершадь, поляк, із селян, освіта початкова, ро-
бітник Бершадського цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.09.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. Реа-
біл. 12.12.1958 р.

ШИДИВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФРАНЦОВИЧ, 
1915 р.н., кол. Чеська колонія, теп. у складі смт Ро-
манів Житомирської обл., прож. м. Козятин, чех, 
із селян, освіта початкова, помічник машиніста 
депо ст. Козятин, не одруж. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.12.1937 р. роз-
стріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ АВГУСТ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1885 р.н., м. Хмільник, прож. с. Іванів Калинівсько-
го р-ну, поляк, із дворян, освіта середня, кондуктор 
ст. Холоневська Калинівського р-ну, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 20.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
31.10.1931 р. ув’язн. на 3 р. позбавлення волі (умов-
но). Реабіл. 02.03.1990 р. Вдруге за арешт. 04.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
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Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. роз-
стріляний 23.01.1938 р. Реабіл. 20.09.1961 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1892 р.н., с. Зеленянка Крижопільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, сторож ст. Кри-
жопіль, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.06.1941 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 56-21 КК УРСР. За виро-
ком Одеського обл су ду від 11.07.1941 р. засудж. 
на 6 р. ВТТ. Реабіл. 14.01.1993 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ ВІКТОР АНТОНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Ялтушків Барського р-ну, поляк, із 
робітників, малописьменний, робітник цук ро за-
во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 31.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 01.08.1959 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 
1881 р.н., смт Турбів Липовецького р-ну, прож. 
с. Млинки Погребищенського р-ну, поляк, із ро-
бітників, малописьменний, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 
17.10.1959 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ ІВАН ФЕРДИНАНДО-
ВИЧ, 1886 р.н., смт Тиврів, прож. м. Він ниця, 
поляк, із робітників, освіта початкова, слюсар су-
перфосфатного заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. 
розстріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 20.12.1957 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 
1872 р.н., м. Любар Житомирської обл., прож. 
смт Літин, поляк, із ремісників, неписьменний, 
слюсар радгоспу, одруж., 1 дитина. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1, 11 КК УСРР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 27.05.1936 р. засудж. на 6 р. по-
збавлення волі. За ухвалою Верховного суду 
УСРР від 07.08.1936 р. термін покарання змінено 
на 4 р. позбавлення волі. Реабіл. 21.12.1992 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ КАЛІСТРАТ ФЕРДИНАН-
ДОВИЧ, 1883 р.н., смт Тиврів, прож. с. Капустя-
ни Тростянецького р-ну, поляк, із робітників, 
освіта початкова, помічник головного інженера 
цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 7, 10, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. 
розстріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 29.10.1957 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ ЛЕОПОЛЬД КАЛІСТРА-
ТОВИЧ, 1912 р.н., м. Гнівань Тиврівського р-ну, 
прож. с. Капустяни Тростянецького р-ну, поляк, 

із робітників, освіта середня, змінний теплотех-
нік цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 16.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 15.04.1958 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ МАРКО ІВАНОВИЧ, 
1900 р.н., м. Бобровиця Козелецького р-ну Черні-
гівської обл., прож. м. Він ниця, українець, із се-
лян, освіта середня, начальник цеху електротех-
нічних майстерень Він ниць кої залізниці, одруж., 
1 дитина. Арешт. 25.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
10 ч. 2, КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої за-
лізниці від 21.07.1945 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реа-
біл. 30.12.1992 р.

ШИДЛОВСЬКИЙ (ШЕДЛОВСЬКИЙ) ІВАН 
ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1883 р.н., кол. с. Квачківка То-
машпільського р-ну, прож. смт Томашпіль, укра-
їнець, із селян, малописьменний, секретар прав-
ління робітничо-селянського кооперативу, одруж. 
Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. 
За постановою Він ниць кої окрпрокуратури від 
24.07.1931 р. справа припинена.

ШИКЕР ДАВИД ОПАНАСОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Улянівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 02.09.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
13.03.1950 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.08.1955 р.

ШИКЕР ЄВСТАФІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Улянівка, прож. с. Вікентіївка Липовецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 12.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Липовецького РВ ДПУ 
від 07.04.1931 р. засланий на Урал, РФ. Реабіл.

ШИКЕР САВА ТИМОФІЙОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Брицьке, прож. с. Журава Липовецького р-ну, 
українець, колгоспник. Арешт. 21.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1938 р. роз-
стріляний 11.01.1939 р. Реабіл. 13.03.1989 р.

ШИКИТА ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Слобода-Яришівська Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, не одруж. Арешт. 27.01.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 20.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 01.07.1964 р.

ШИКИТА МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Поплавники Галицького р-ну Іва но-
Фран ків сь кої обл., прож. с. Тернівка Бершад-



Реабілітовані історією. Вінницька область

506

ського р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж. Арешт. 01.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
05.03.1938 р. Реабіл. 22.02.1990 р.

ШИЛО МИКОЛА ЯКИМОВИЧ, 1896 р.н., с. Дмит-
рашківка Піщанського р-ну, прож. смт Шпиків 
Тульчинського р-ну, українець, із службовців, 
освіта середня, учитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 
07.09.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою УНКВС Він ниць кої обл. від 13.03.1936 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 04.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.09.1958 р.

ШИЛО СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1888 р.н., кол. 
с. Єлисійка Борканського пов., Гродненської губ., 
прож. м. Іллінці, білорус, із селян, освіта серед-
ня, хімік цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За 
вироком 437 ВТ КВО від 19.11.1938 р. засудж. на 
25 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
01.06.1941 р. вирок відмінено, справа направлена 
на додаткове розслідування. За постановою УНКВС 
Дальбуду від 23.03.1943 р. справа припинена.

ШИЛОВ СЕМЕН ЙОСИПОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. с. Нехорошеве Лук’янівського пов. Нижньо-
городської губ., РФ, прож. м. Він ниця, росіянин, 
із селян, освіта вища, начальник шкільного від-
ділу обласного управління народної освіти, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 21.01.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 09.08.1937 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
04.10.1955 р.

ШИЛЬКО БРОНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1888 р.н., с. Бараші Ємільчинського р-ну Житомир-
ської обл., прож. с. Загнітків Кодимського р-ну 
Одеської обл., поляк, заступник технічного ке-
рівника цук ро за во ду. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ШИМА ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Миколаївка Козятинського р-ну, чех, із селян, 
освіта початкова, хлібороб. Арешт. 26.06.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 10, 11 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 25.09.1930 р. ув’язн. на 
10 р. концтаборів. Реабіл. 21.08.1959 р.

ШИМАНОВИЧ ВОЛОДИМИР ОНУФРІ-
ЙОВИЧ, 1881 р.н., м. Мінськ, Білорусь, прож. 
смт Піщанка, поляк, із селян, малописьменний, 

колгоспник, одруж., 5 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого окрвідділу ДПУ від 13.04.1933 р. 
справа припинена. Вдруге заарешт. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 18.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 21.11.1989 р.

ШИМАНОВСЬКИЙ АНТОН СЕМЕНОВИЧ, 
1911 р.н., с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
прож. с. Зяньківці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, голова сільської 
ради, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 22.08.1961 р.

ШИМАНОВСЬКИЙ ГЕНРІХ НИКОДИМО-
ВИЧ, 1903 р.н., м. Шаргород, прож. смт Тростя-
нець, поляк, із службовців, освіта неповна серед-
ня, керівник відділу Капустянського цукроком-
бінату, не одруж. Арешт. 12.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 27.10.1937 р. розстріляний 
02.11.1937 р. Реабіл. 30.07.1989 р.

ШИМАНОВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Липчани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 22.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 09.06.1961 р.

ШИМАНСЬКА ЮЗЕФА ЙОСИПІВНА, 
1890 р.н., м. Бершадь, полька, із ремісників, мало-
письменна, кравчиння, розлуч., 1 дитина. Арешт. 
28.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Він ниць кої облпрокуратури від 
17.05.1939 р. справа припинена.

ШИМАНСЬКА-ТЕБУЛЬТОВСЬКА ЯДВІГА 
ІВАНІВНА, 1895 р.н., м. Прушкув Мазовецьке 
воєводство, Польща, прож. м. Погребище, поль-
ка, із робітників, малописьменна, домогосподар-
ка, одруж. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1, 12 КК УРСР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 31.01.1938 р. справа припинена.

ШИМАНСЬКИЙ АНДРОНИК ГРИГОРО-
ВИЧ, 1892 р.н., с. Шаліївка Сквирського р-ну 
Київської обл., прож. с. Уладівка Літинського р-ну, 
поляк, із селян, освіта незакінчена вища, сор то-
вод-селекціонер селекційної станції, одруж., 
2 дітей. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпроку-
ратури від 29.04.1939 р. справа припинена.
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ШИМАНСЬКИЙ ВАЦЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, 
1879 р.н., смт Томашпіль, поляк, із селян, свяще-
ник, не одруж. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 10.05.1930 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За постано-
вою Трійки УНКВС Ленінградської обл., РФ, від 
25.11.1937 р. розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 
16.01.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ФРАНЦО-
ВИЧ, 1903 р.н., м. Іллінці, прож. с. Кам’яногірка 
Іллінецького р-ну, поляк, із службовців, освіта 
середня, бухгалтер цук рокомбінату, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. 
Реабіл. 01.02.1958 р.

ШИМАНСЬКИЙ ВОЙЦЕХ ГРИГОРОВИЧ, 
1872 р.н., с. Прилуки Овруцького р-ну Житомир-
ської обл., прож. кол. с. Витава, теп. у складі 
м. Гнівань Тиврівського р-ну, поляк, із робітни-
ків, малописьменний, сторож костьолу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 10.04.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
21.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.11.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНО-
ВИЧ, 1891 р.н., кол. с. Людвин Люблінської губ., 
Польща, прож. с. Верхівка Тростянецького р-ну, 
поляк, із службовців, освіта середня, завідувач 
медичної амбулаторії, одруж., 2 дітей. Арешт. 
19.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.10.1937 р. 
розстріляний 05.11.1937 р. Реабіл. 07.05.1960 р.

ШИМАНСЬКИЙ ГУСТАВ ВАЦЛАВОВИЧ, 
1905 р.н., м. Гнівань Тиврівського р-ну, поляк, із 
дворян, освіта неповна середня, бухгалтер кар’є-
ро управління, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 11.05.1933 р. 
справа припинена.

ШИМАНСЬКИЙ ІВАН БРОНІСЛАВОВИЧ, 
1895 р.н., смт Глухівці Козятинського р-ну, по-
ляк, колгоспник. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстрі-
ляний 08.10.1938 р. Реабіл. 12.03.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1899 р.н., с. Вербовець Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, колій-

ний обхідник, одруж., 4 дітей. Арешт. 22.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 05.04.1939 р. засудж. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 21.04.1992 р.

ШИМАНСЬКИЙ ІВАН ОНУФРІЙОВИЧ, 
1888 р.н., смт Турбів Липовецького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, робітник цук ро за во ду, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстрі-
ляний 27.09.1938 р. Реабіл. 28.03.1957 р.

ШИМАНСЬКИЙ ІВАН ПАНФІЛОВИЧ, 
1867 р.н., кол. с. Воздвиженське Радомишльсько-
го пов. Київської обл., прож. с. Талалаї Погреби-
щенського р-ну, українець, із духовенства, освіта 
незакінчена вища, священик, одруж. Арешт. 
30.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 15.02.1930 р. 
заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ІВАН РАФАЇЛОВИЧ, 
1873 р.н., с. Костянтинівка Липовецького р-ну,  
прож. м. Він ниця, поляк, із селян, освіта середня, 
секретар юридичної консультації, одруж. Арешт. 
25.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.09.1937 р. 
розстріляний 20.09.1937 р. Реабіл. 08.01.1990 р.

ШИМАНСЬКИЙ ІЛЛЯ ЯКОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Михайлівці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. 
Реабіл. 16.06.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ФРАНЦО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Сошанське Козятинського р-ну, 
прож. с. Станилівка Погребищенського р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 
27.03.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1902 р.н., смт Глухівці Козятинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. 
Реабіл. 11.09.1957 р.

ШИМАНСЬКИЙ МИХАЙЛО САВЕЛІЙО-
ВИЧ (СЕВЕРИНОВИЧ), 1889 р.н., с. Вербовець 
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Мурованокуриловецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
27.09.1937 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. розстріляний 
16.11.1937 р. Реабіл. 28.06.1967 р.

ШИМАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРО-
ВИЧ, 1876 р.н., с. Нова Гребля Калинівського р-ну, 
прож. с. Росоша Липовецького р-ну, українець, із 
духовенства, освіта середня спеціальна, свяще-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.01.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ, 
1902 р.н., с. Добрянка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, робітник буряко-
радгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 ч. 1 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 18.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.12.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ПАВЛО САВОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Хижинці Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, тесля будівельної бригади 
колгоспу, одруж. Арешт. 18.04.1935 р. Звинувач. 
за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.06.1935 р. справа припинена.

ШИМАНСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Посухів Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.12.1937 р. розстрі-
ляний 28.01.1938 р. Реабіл. 06.12.1989 р.

ШИМАНСЬКИЙ ПЕТРО САВЕЛІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Вербовець Мурованокуриловецького 
р-ну, прож. смт Тростянець, українець, із селян, 
малописьменний, інспектор районного фінансо-
вого відділу, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 08.07.1939 р. справа припинена.

ШИМАНСЬКИЙ ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Ширмівка Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, медичний 
фельдшер, одруж., 4 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 04.11.1959 р.

ШИМАНСЬКИЙ СТЕПАН СОФРОНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Посухів, прож. с. Снітків Мурованоку-

риловецького р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, бухгалтер МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.07.1964 р.

ШИМАНСЬКИЙ ФРАНЦ СОБІСЛАВОВИЧ, 
1906 р.н., с. Тимкове Кодимського р-ну Одеської 
обл., прож. смт Дашів Іллінецького р-ну, поляк, 
із службовців, освіта початкова, інструктор фіз-
культури дитячого будинку, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. Реабіл. 
04.04.1958 р.

ШИМАНСЬКИЙ ЮРІЙ МАРКОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Лопатин Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, тракторист МТС, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. 
Реабіл. 18.02.1959 р.

ШИМАРОВСЬКИЙ ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Гранів Гайсинського р-ну, прож. 
смт Ситківці Немирівського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 2 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 
02.04.1938 р. Реабіл. 30.01.1960 р.

ШИМАТЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Мончинці Калинівського р-ну, прож. с. Крижа-
нівка Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, начальник ст. Крижанівка, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 16.05.1939 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
24.07.1959 р.

ШИМБАРЄВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1905 р.н., м. Воронеж, РФ, прож. с. Зарванці Він-
ниць кого р-ну, росіянин, із робітників, освіта по-
чаткова, монтер радіопункту Він ниць кого радіо-
вузла, одруж. Арешт. 11.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. розстріляний 
03.10.1938 р. Реабіл. 24.06.1958 р.

ШИМКО АВГУСТИН АНТОНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Довгополівка Тиврівського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, коваль, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 
10.06.1961 р.
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ШИМКО КАЗИМИР ВІКТОРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Кошаринці Барського р-ну, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
17.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. Реа-
біл. 06.09.1956 р.

ШИМКО МИКОЛА ІНОКЕНТІЙОВИЧ, 
1904 р.н., м. Варшава, Польща, прож. м. Він ниця, 
українець, із службовців, освіта вища, викладач бу-
дівельного технікуму, не одруж. Арешт. 03.12.1934 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 28.02.1935 р. засудж. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 23.10.1992 р.

ШИМКО МИХАЙЛО ІНОКЕНТІЙОВИЧ, 
1906 р.н., м. Керч, АР Крим, прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта початкова, співак ка-
пели ім. Леонтовича, одруж. Арешт. 01.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 18.04.1957 р.

ШИМКО ФРАНЦ МИКОЛАЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Довгополівка Тиврівського р-ну, поляк, брига-
дир колгоспу. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. 
Реабіл. 14.06.1989 р.

ШИМКОВ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 
1878 р.н., с. Кошаринці Барського р-ну, поляк, із 
селян, неписьменний, сторож радгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. 
Реабіл. 31.08.1966 р.

ШИМКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1890 р.н., кол. с. Олександрів Варшав-
ської губ., Польща, прож. м. Він ниця, поляк, із 
робітників, освіта початкова, водій гаража Він-
ниць кої міської ради, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 25.09.1938 р. підлягав розстрілу. Помер у в’яз-
ниці 24.09.1938 р. Реабіл. 29.11.1988 р.

ШИМЛОВСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ МИКОЛА-
ЙОВИЧ, 1903 р.н., с. Безводне Ямпільського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.01.1990 р.

ШИМОНОВИЧ ВОЛОДИМИР ОНУФРІЙО-
ВИЧ, 1881 р.н., кол. с. Іванове Слуцького пов. 

Мінської губ., Білорусь, прож. смт Піщанка, по-
ляк, із селян, малописьменний, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 18.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. Реа-
біл. 21.11.1989 р.

ШИМЧЕНКО ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ, 1887 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
29.09.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1957 р.

ШИМЧЕНКО ГРИГОРІЙ ОПАНАСОВИЧ, 
1901 р.н., смт Ситківці Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 19.03.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.05.1937 р. справа припинена.

ШИМЧЕНКО ОПАНАС СИДОРОВИЧ, 1877 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, столяр цук ро за во ду, одруж., 
1 дитина. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 29.09.1938 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
10.05.1957 р.

ШИМЧУК СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Гавришівка Він ниць кого р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, малописьменний, столяр 
облвиконкому, одруж., 3 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. 
розстріляний 30.11.1937 р. Реабіл. 20.05.1958 р.

ШИНДАР ІВАН СОЗОНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 
27.04.1938 р. Реабіл. 14.08.1989 р.

ШИНДЕР АНТОН РОМАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської обл., укра-
їнець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 
24.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.07.1989 р.

ШИНДЕР ОДАРКА СЕМЕНІВНА, 1891 р.н., 
кол. с. Волядинка Кам’янського пов., Молдова, 
прож. с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської 
обл., українка, із селян, неписьменна, домогоспо-
дарка, не одруж. Арешт. 25.06.1938 р. Звинувач. за 
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ст. 54-10, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 28.03.1939 р. справа припинена у зв’яз-
ку зі смертю. Реабіл. 05.12.1994 р.

ШИНДЕР РОДІОН СОЗОНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. розстрі-
ляний 29.04.1938 р. Реабіл. 16.05.1989 р.

ШИНКАРЕНКО КАСЯН ЛУКИЧ, 1892 р.н., 
с. Борщагівка Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 29.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.11.1958 р.

ШИНКАРЕНКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Голубієвичі Народицького р-ну Жи-
томирської обл., прож. ст. Калинівка, українець, 
із селян, неписьменний, тесля ст. Калинівка, одруж. 
Арешт. 19.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. Реа-
біл. 15.07.1989 р.

ШИНКАРУК ГРИГОРІЙ ГОРДІЙОВИЧ, 
1903 р.н., смт Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж. Арешт. 15.04.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 02.06.1932 р. справа припинена.

ШИНКАРУК ЗАХАР ДАНИЛОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. с. Глоби, Польща, прож. ст. Козятин, украї-
нець, із селян, освіта початкова, касир ст. Берди-
чів. Арешт. 17.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6, 13 
КК УСРР. 23.10.1931 р. справа припинена.

ШИНКАРУК МУСІЙ КАПІТОНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Ступник Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, голова колгос-
пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
23.01.1938 р. Реабіл. 16.10.1964 р.

ШИПОЧКА МИКОЛА ФИЛИМОНОВИЧ, 
1870 р.н., смт Тиврів, українець, із селян, освіта 
початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 16.11.1920 р. 
Звинувач. «за участь у контрреволюційній змо-
ві». За постановою ОВ 60 дивізії від 19.11.1920 р. 
розстріляний. Реабіл. 20.03.1996 р.

ШИПУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, 
1899 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із 

селян, малописьменний, ремісник-швець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 01.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. заслан. на 3 р. з прикордонної смуги. 
Реабіл. 03.07.1995 р. Вдруге за арешт. 25.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. 
розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 20.04.1960 р.

ШИПУК ІВАН ТИХОНОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. м. Він ниця, укра-
їнець, із робітників, освіта початкова, закупівель-
ник артілі, одруж., 3 дітей. Арешт. 23.06.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.08.1936 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.11.1989 р.

ШИПУК ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із міщан, не-
письменний, чоботар, одруж. Арешт. 04.07.1933 р. 
Звинувач. за ст. 16-80 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.07.1933 р. на 3 р. заборонено 
проживати у прикордонній зоні. Реабіл.

ШИПУК МАРІЯ ІВАНІВНА, 1898 р.н., с. Ду-
бівці Кіцманського р-ну Чернівецької обл., прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, росіянка, із селян, ма-
лописьменна, домогосподарка, одруж. Арешт. 
25.06.1933 р. Звинувач. за ст. 16, 80 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.07.1933 р. на 
3 р. заборонено проживати у прикордонній зоні. 
Реабіл. 15.12.1989 р. Вдруге заарешт. Звинувач. за 
ст. 16-50 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.02.1937 р. ув’язн. на 5 р. позбавлення 
волі. Реабіл. 15.12.1989 р.

ШИРМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ТРОХИМО-
ВИЧ, 1880 р.н., с. Павлівка Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 10.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.04.1989 р.

ШИРОЦЬКИЙ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Лука-Барська Барського р-ну, 
прож. м. Тульчин, українець, із духовенства, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 3 дітей. Арешт. 07.05.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 12.10.1944 р. направ-
лений у спецтабір НКВС для фільтрації. Подаль-
ша доля невідома. Реабіл.

ШИФМАН ІЦХАК ШАМШАНОВИЧ, 1901 р.н., 
смт Копайгород Барського р-ну, єврей, із духо-
венства, освіта початкова, на час арешту без пев-
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них занять, не одруж. Арешт. 01.04.1927 р. Звину-
вач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОВ 24 
Мо ги лів-По діль сь кого прикордонного загону 
ДПУ від 06.04.1927 р. справа припинена.

ШИХУЦЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1909 р.н., м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмель-
ницької обл., прож. с. Дохно Чечельницького 
р-ну, українець, із службовців, освіта середня, лі-
совод, не одруж. Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 27.05.1938 р. Реабіл. 19.07.1956 р.

ШИШАЄВ ВАЛЕР’ЯН ЄВГЕНОВИЧ, 1891 р.н., 
м. Немирів, прож. с. Удич Теплицького р-ну, 
українець, із службовців, секретар контори цук-
ро за во ду. Арешт. 10.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.03.1989 р.

ШИШКІН СТЕПАН КУЗЬМИЧ, 1885 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 01.06.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
21.09.1935 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 10.04.1992 р.

ШИШКО СТАНІСЛАВ АНТОНОВИЧ, 
1887 р.н., кол. Красноставський пов., Люблінська 
губ., Польща, прож. с. Балабанівка Оратівського 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 09.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 04.05.1989 р.

ШИШКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЮХИМО-
ВИЧ, 1901 р.н., м. Гайсин, прож. м. Хмельницький, 
українець, із селян, освіта середня, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б», 11 КК УРСР. За поста-
новою ОВ в/ч 5083 від 20.04.1939 р. справа при-
пинена.

ШИШКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІ-
ЙОВИЧ, 1911 р.н., с. Березівка Липовецького 
р-ну, українець, освіта неповна середня, учень. 
Арешт. 30.11.1928 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 10.05.1929 р. 
заслан. на 3 р. за межі України. Реабіл. 19.07.1989 р.

ШИШКОВСЬКИЙ ГНАТ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1868 р.н., смт Літин, прож. селище Сибіряк Зи-
рянського р-ну Томської обл., РФ, одно осіб ник. 
Арешт. у серпенні 1931 р. Справа припинена у 
жовтні 1931 р. 

ШИШКОВСЬКИЙ ЙОСИП ЮЛІАНОВИЧ, 
1891 р.н., м. Балта Одеської обл., прож. м. Бершадь, 
поляк, із селян, освіта початкова, бухгалтер горіл-
чаного заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. роз-
стріляний 08.01.1938 р. Реабіл. 20.12.1957 р.

ШИШКОВСЬКИЙ КАРОЛЬ АНТОНОВИЧ, 
1885 р.н., с. Кожухів Літинського р-ну, поляк, із 
службовців, письменний, коваль колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 19.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 28.09.1938 р. Реабіл. 10.06.1958 р.

ШИШКОВСЬКИЙ ПАВЛО ЮХИМОВИЧ, 
1890 р.н., с. Перемога Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 02.01.1933 р. на 
3 р. заслан. на Північ РФ. Реабіл. 23.03.1990 р. Вдру-
ге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШИШКОВСЬКИЙ ФРАНЦ АНТОНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Кожухів Літинського р-ну, поляк, із 
службовців, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 
28.09.1938 р. Реабіл. 10.06.1958 р.

ШИШОЛИК ОМЕЛЯН КЛИМЕНТІЙОВИЧ, 
1892 р.н., смт Маневичі Волинської обл., прож. с. Го-
родище Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.12.1937 р. 
розстріляний 25.12.1937 р. Реабіл. 28.08.1989 р.

ШІКЕС ОЛЕКСІЙ ІПАТІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Чернятинці Хмільницького р-ну, українець, із 
службовців, малописьменний, керівник контори 
«Укрптахпрому», одруж. Арешт. 29.04.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постано-
вою УНКВС Він ниць кої обл. від 28.06.1945 р. на-
правлений у спецтабір НКВС для фільтрації. По-
дальша доля невідома. Реабіл.

ШІЛЛЕ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., м. Лодзь, 
Польща, прож. с. Крижанівка Хмільницького 
р-ну, поляк, із робітників, освіта початкова, кол-
госпник, одруж., 4 дітей. Арешт. 23.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. роз-
стріляний 24.01.1938 р. Реабіл. 12.12.1959 р.
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ШІЛЛЕР АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 
1895 р.н., с. Ліщинці Погребищенського р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
вдова, 1 дитина. Арешт. 27.02.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 28.02.1945 р. засудж. на 5 р. спецтабо-
рів. Реабіл. 10.12.1992 р.

ШІЛЬКРОТ (ШІЛЬКРОЙД) АБРАМ ЯКО-
ВИЧ, 1899 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, 
із міщан, освіта початкова, інспектор відділу со-
ціального забезпечення виконавчого комітету 
окружної ради робітничих і селянських депута-
тів, одруж., 2 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 20, 54-8, 11 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 05.02.1938 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Вдруге за арешт. 30.03.1950 р. Звинувач. за 
ст. 20, 54-8, 11 КК УРСР. За постановою ОН МДБ 
СРСР від 19.08.1950 р. засланий до Красноярсько-
го краю, РФ. Реабіл. 09.06.1956 р.

ШІЛЬКРОТ (ШІЛЬКРОЙД) ЕТЯ ЯКІВНА, 
1905 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврейка, із мі-
щан, освіта середня, діловод, не одруж. Знаходи-
лась під підпискою про невиїзд з 11.07.1924 р. Зви-
нувач. за ст. 10, 83, 84, 103 ч. 1 КК УСРР. За поста-
новою Подільсько губвідділу ДПУ від 31.01.1925 р. 
справа припинена.

ШІЛЬКРОТ (ШІЛЬКРОЙД) КЛАРА ЯКІВ-
НА, 1907 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврейка, 
із міщан, освіта початкова, домогосподарка, не-
одруж. Знаходилась під підпискою про невиїзд 
з 17.07.1924 р. Звинувач. за ст. 10, 83, 84, 103 ч. 1 КК 
УСРР. За постановою Подільського губвідділу 
ДПУ від 31.01.1925 р. справа припинена.

ШІНДЕР МЕЛАНІЯ ФЕДОРІВНА, 1900 р.н., 
с. Поташня Бершадського р-ну, українка, із селян, 
неписьменна, одно осіб ниця, одруж., 1 дитина. Зви-
нувач. за «участь у антирадянському повстанні». За 
постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ від 
24.03.1930 р. заслана на Північ РФ. Реабіл.

ШІНТЕЛЬ ІСААК ГЕРШКОВИЧ, 1901 р.н., 
м. Жмеринка, єврей, із міщан, освіта початкова, 
на час арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
02.04.1927 р. Звинувач. за ст. 58-5 КК РСФРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 24.06.1927 р. заслан. 
на 3 р. до Середньої Азії. Реабіл. 20.11.1995 р.

ШІСТКА ІОНА ЯКИМОВИЧ, 1899 р.н., с. Бу-
гаївка Оратівського р-ну, українець, із селян, 
письменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
28.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 
04.04.1962 р.

ШІСТКА МИКОЛА ПАВЛОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, прож. с. Одайпіль 
Тетіївського р-ну Київської обл., українець, із се-
лян, бригадир радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
01.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 
04.04.1962 р.

ШІСТКА ПАВЛО ЯКИМОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Бугаївка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, робітник радгоспу, одруж. 
Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 24.11.1989 р. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.06.1989 р.

ШІСТНАДЦЯТКА ІВАН ПЕТРОВИЧ, 
1886 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 
4 дітей. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 18.12.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. 
Реабіл. 20.06.1959 р.

ШІСТНАДЦЯТКА ПИЛИП ПЕТРОВИЧ, 
1883 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, колгоспник. Арешт. 20.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 28.03.1989 р.

ШКАБАРОВИЧ ЙОСИП ЯКИМОВИЧ, 
1896 р.н., смт Роздол Миколаївського р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Будьки Жмеринського р-ну, 
грек, із селян, малописьменний, чоботар, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
12.09.1989 р. Вдруге за арешт. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 26.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.12.1989 р.

ШКАБЕЙ СЕМЕН НЕСТОРОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Оляниця Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 10 ді-
тей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.06.1989 р.

ШКАМБУЛА ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ, 
1888 р.н., с. Чуків Немирівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 21.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
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обл. від 30.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
05.04.1989 р.

ШКАРАПУТА ЄВТИХІЙ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Ворошилівка Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 25.05.1938 р. 
Реабіл. 06.06.1956 р.

ШКАРАПУТА ЗІНАЇДА СТЕПАНІВНА, 
1895 р.н., с. Боблів Немирівського р-ну, українка, 
із селян, малописьменна, домогосподарка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.06.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 19.12.1989 р.

ШКАРАПУТА КАТЕРИНА ЄВДОКИМІВНА, 
1898 р.н., с. Боблів Немирівського р-ну, українка, 
із селян, освіта початкова, домогосподарка, 
одруж. Арешт. 15.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.06.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ, (умов-
но). Реабіл. 19.12.1989 р.

ШКАРБУН НИКИФОР ТИХОНОВИЧ, 1897 р.н., 
Він ниць ка обл., українець. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
24.01.1936 р. засудж. на 7 р. позбавлення волі. 
Вдруге звинувач. За постановою Трійки УНКВС 
Даль буду, РФ, від 1938 р. розстріляний 15.04.1938 р. 
Реабіл. 

ШКАРЛАТОВСЬКИЙ ІПОЛИТ ІНВАРИС-
ТОВИЧ, 1896 р.н., с. Бухни Погребищенського 
р-ну, прож. с. Фронтівка Оратівського р-ну, по-
ляк, механік МТС. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.03.1938 р. Реабіл. 

ШКАРЛАТОВСЬКИЙ МИКОЛА ЕРАСТО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Топори Ружинського р-ну Жи-
томирської обл., прож. с. Новофастів Погребищен-
ського р-ну, поляк, із робітників, освіта початкова, 
бухгалтер, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 12.07.1961 р.

ШКАРПИЦЬКИЙ КУПРІЯН ДМИТРО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Городище Піщанського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, вантажник 
піщаного кар’єру, вдівець. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1989 р.

ШКАРУБСЬКИЙ ЯКУБ КАЗИМИРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Мала Деребчинка, прож. с. Деребчин 
Шаргородського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, робітник радгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
26.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.12.1962 р.

ШКАТУЛА ІВАН ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Городківка Крижопільського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, кушнір. Арешт. 08.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 02.04.1938 р. Реабіл. 26.04.1989 р.

ШКАТУЛА ПАВЛО МАТВІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Городківка Крижопільського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, не одруж. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.05.1989 р.

ШКАТУЛА ТОМ МИХАЙЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Городківка Крижопільського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, ветеринарний санітар кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.06.1958 р.

ШКАТУЛА ФЕДІР КЛИМЕНТІЙОВИЧ, 
1876 р.н., с. Городківка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
вдівець, 1 дитина. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 29.05.1939 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реа-
біл. 31.03.1994 р.

ШКАТУЛІН МОЙСЕЙ АНТОНОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Новочеркаськ Ростовської обл., РФ, прож. 
смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, росіянин, із 
робітників, муляр 114 військово-будівельної діль-
ниці м. Він ниці, одруж., 4 дітей. Арешт. 15.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 14.04.1938 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 10.02.1960 р.

ШКВАРКА МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Зарваниця Золочівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Гулі Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
11.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. 
розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 12.05.1989 р.

ШКВАРУК ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Шостаківка, теп. у складі м. Шаргород, 
поляк, із селян, освіта початкова, робітник Сос-
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нівецького цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 
24.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.09.1938 р. розстріляний 20.09.1938 р. 
Реабіл. 23.09.1958 р.

ШКВАРУК ФРАНЦ ФЛОРІАНОВИЧ, 1896 р.н., 
кол. с. Шостаківка, теп. у складі м. Шаргород, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 29.07.1928 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 22.08.1928 р. ув’язн. на 4 місяці по-
збавлення волі та 3 р. позбавлення права прожи-
вання у прикордонних місцевостях. Реабіл. 
02.07.1993 р.

ШКИРИНДА СТЕПАН ЄВДОКИМОВИЧ, 
1883 р.н., с. Онитківці Тиврівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 21.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За ухвалою Він ниць кого обл-
су ду від 01.08.1933 р. справа припинена у зв’язку 
зі смертю під час слідства. Реабіл.

ШКІНДЕР УСТИНА ВАСИЛІВНА, 1897 р.н., 
с. Побірка, прож. с. Соболівка Теплицького р-ну, 
українка, із селян, малописьменна, колгоспниця, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 04.10.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 25.02.1946 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
03.03.1993 р.

ШКЛЯР ЙОСИП АБРАМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Буша Ямпільського р-ну, прож. м. Ямпіль, єв-
рей, із робітників, малописьменний, приймаль-
ник млина, одруж., 4 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 26.08.1989 р.

ШКЛЯРУК АНАСТАСІЯ АНТОНІВНА, 
1885 р.н., с-ще Вербівка Іллінецького р-ну, прож. 
с. Юрківці Немирівського р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, колгоспниця, вдова, 3 дітей. 
Арешт. 26.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. Етапований в РФ. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 03.03.1943 р. заслан. на 5 р. до 
Казахстану. Реабіл. 02.11.1994 р.

ШКЛЯРУК АНДРІЙ ДАВИДОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Кустівці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.05.1989 р.

ШКЛЯРУК АНТОН ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Попівці Барського р-ну, поляк, вчитель. Арешт. 

21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 10.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.05.1970 р.

ШКЛЯРУК ВЛАС ЄРЕМІЙОВИЧ (ЯРЕМО-
ВИЧ), 1890 р.н., смт Томашпіль, українець, із се-
лян, малописьменний, касир цук рокомбінату, 
одруж. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. 
Реабіл. 26.02.1960 р.

ШКЛЯРУК ГРИГОРІЙ ДАВИДОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Кустівці, прож. с. Малий Острожок Хмільниць-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, не одруж. Арешт. 30.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 22.05.1938 р. Реабіл. 18.06.1958 р.

ШКЛЯРУК ЄФРЕМ ПАВЛОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Майдан-Бобрик Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 27.09.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду СРСР від 14.12.1938 р. вирок 
відмінено, справа направлена на додаткове роз-
слідування. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
22.03.1939 р. засудж. на 3 р. ВТТ. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 25.02.1941 р. виправданий.

ШКЛЯРУК ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА, 1920 р.н., 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, українка, із 
службовців, освіта середня спеціальна, бухгалтер 
районної лікарні, не одруж. Арешт. 25.12.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За поста-
новою ОН НКВС СРСР від 26.05.1945 р. ув’язн. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1992 р.

ШКЛЯРУК ІГОР ЮХИМОВИЧ, 1913 р.н., 
м. Київ, прож. с. Коричинці Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл., українець, із селян, освіта не-
повна середня, слюсар, не одруж. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. 03.05.1933 р. взята підписка 
про невиїзд. За постановою ДТВ ДПУ ст. Жме-
ринка від 20.05.1933 р. справа передана Жмерин-
ській райпрокуратурі для закриття. Подальша 
доля невідома. Реабіл.

ШКЛЯРУК МИХАЙЛО ДАВИДОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Кустівці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 30.06.1989 р.
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ШКЛЯРУК МИХАЙЛО ЗАХАРОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Сестринівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 13.05.1943 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За постановою відділу 
контррозвідки «Смерш» 26 дивізії військ НКВС 
від 27.10.1943 р. справа припинена.

ШКЛЯРУК ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, бухгалтер редакції 
районної газети «За перемогу», одруж., 3 дітей. 
Арешт. 29.03.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
05.07.1949 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.12.1992 р.

ШКЛЯРУК ПЕТРО МАТВІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Коростовля Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., поляк, освіта середня, учитель. Арешт. 
13.11.1933 р. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
26.02.1934 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ШКЛЯРУК СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Андріївка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.01.1938 р. роз-
стріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 01.07.1961 р.

ШКЛЯРУК ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Мурафа Шаргородського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
24.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. 
розстріляний 14.12.1937 р. Реабіл. 15.04.1961 р.

ШКЛЯРУК ЮЗЕФ ЯНОВИЧ, 1903 р.н., с. Му-
рафа Шаргородського р-ну, поляк, із селян, не-
письменний, муляр, одруж., 2 дітей. Арешт. 
27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. 
розстріляний 26.12.1937 р. Реабіл. 12.12.1989 р.

ШКЛЯРЧУК АЛОЇЗ (ОЛЕКСІЙ) МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1887 р.н., с. Мурафа Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.04.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою про-
курора Шаргородської дільниці від 09.08.1932 р. 
справа припинена. Вдруге заарешт. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.01.1990 р.

ШКЛЯРЧУК ФРАНЦ МИХАЙЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Мурафа Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, обліковець колгоспу, одруж., 

2 дітей. Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 12.01.1938 р. розстріляний. Реабіл. 07.04.1989 р.

ШКЛЯРЧУК (ШКЛЯРУК) БЕНЕДИКТ (БЕ-
НЕДЬО) МИХАЙЛОВИЧ, 1890 р.н., с. Мурафа 
Шаргородського р-ну, поляк, із селян, непись-
менний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
01.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою прокурора Шаргородської дільниці від 
09.08.1932 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. 
розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 13.04.1989 р.

ШКОЛА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Коломиці Драбівського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із робітників, осві-
та вища, завідувач обласного відділу народної 
освіти, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.08.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком Вер-
ховного суду СРСР від 25.10.1937 р. розстріляний 
26.10.1937 р. Реабіл. 12.07.1957 р.

ШКОЛЬМАН ЮХИМ ІЛЛІЧ, 1888 р.н., 
м. Дніпропетровськ, прож. м. Він ниця, єврей, 
освіта початкова, завідувач транспорту меблевої 
фабрики, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 21.06.1938 р. ув’язн. на 
8 р. ВТТ. Реабіл. 07.08.1957 р.

ШКОЛЬНИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Старостинці Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 29.03.1930 р. ув’язн. на 4 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 25.10.1989 р.

ШКОЛЬНИЙ КСЕНОФОНТ КУПРІЯНО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Старостинці Погребищенсько-
го р-ну, українець, освіта початкова, бригадир 
колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 28.11.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 16.01.1957 р.

ШКОЛЬНИЙ ОСТАП ІВАНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Старостинці Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-8, 10, 16 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 29.03.1930 р. заслан. на 5 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 18.07.1989 р.

ШКОЛЬНИК ІЗРАЇЛЬ СОЛОМОНОВИЧ, 
1872 р.н., м. Одеса, прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
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кий, єврей, із міщан, освіта вища, лікар, одруж. 
Арешт. 05.07.1926 р. Звинувач. за ст. 10, 61 КК 
УСРР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої окр-
прокуратури від 27.08.1926 р. справа припинена.

ШКОЛЬНИК ЛЕВ МОРДКОВИЧ, 1910 р.н., 
смт Тростянець, прож. м. Він ниця, єврей, із тор-
говців, освіта середня, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 29.09.1928 р. Звинувач. 
за ст. 58-4 КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ 
від 11.01.1929 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Ре-
абіл. 11.01.1996 р.

ШКОЛЬНИК МИТРОФАН ДАНИЛОВИЧ, 
1880 р.н., с. Березна Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.11.1937 р. 
Звинувач. за «участь у контрреволюційній діяль-
ності». За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 14.11.1989 р.

ШКОЛЬНИК МИХАЙЛО ОМЕЛЯНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Маньківка Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, письменний, хлібороб, одруж., 
3 дітей. Арешт. 10.04.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 18.06.1931 р. справа припинена.

ШКОЛЬНИК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із ремісни-
ків, малописьменний, коваль артілі інвалідів, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 30.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстрі-
ляний 20.05.1938 р. Реабіл. 02.09.1959 р.

ШКОЛЬНИК ХАЇМ ПІНХУСОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Чернівці, єврей, із торговців, малописьменний, 
торговець, не одруж. Арешт. 11.07.1924 р. Звину-
вач. за ст. 10, 83, 84, 103 ч. 1 КК УСРР. За постано-
вою Подільського губвідділу ДПУ від 11.02.1925 р. 
справа припинена.

ШКОЛЯРЕНКО ЛЕОНТІЙ ОНУФРІЙОВИЧ, 
1871 р.н., с. Степанці Канівського р-ну Черкась-
кої обл., прож. смт Глухівці Козятинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, бухгалтер 
сільськогосподарської спілки, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 26.02.1921 р. За постановою Бердичів-
ської повітової НК від 23.04.1921 р. ув’язнений у 
концтабір на період громадянської війни. Реабіл. 
02.10.1996 р.

ШКОРБУН МИКОЛА ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Краснопілка Гайсинського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж. 
Арешт. 21.12.1928 р. Звинувач. за ст. 58-2, 11 КК 

РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 07.06.1929 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 11.01.1996 р. 
Вдруге за арешт. 1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ШКРАБА СТЕПАН ІВАНОВИЧ-МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1906 р.н., с. Кринички Крижопільсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, вій-
сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 18.04.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком 
ВТ 351 СД від 29.04.1942 р. засудж. до розстрілу. 
За ухвалою Верховного суду СРСР від 02.10.1942 р. 
вирок відмінено, справа направлена на додаткове 
розслідування з призупиненням її до розшуку 
звинуваченого (знаходився у німецькому поло-
ні). За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. від 
15.12.1964 р. справа припинена за амністією від 
17.09.1955 р. Реабіл. 20.03.1996 р.

ШКРАБАЛЬСЬКИЙ ОСТАП КАРПОВИЧ, 
1897 р.н., с. Колибабинці Хмільницького р-ну, 
прож. с. Корделівка Калинівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, маляр, одруж. Арешт. 
18.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 13.06.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 28.06.1994 р. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 25.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
28.08.1989 р.

ШКРАБАЛЮК ЗАХАР ФЕДОРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Колибабинці Хмільницького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 31.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реабіл. 
30.05.1964 р.

ШКРАБАЛЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Колибабинці Хмільницького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстрі-
ляний 01.06.1938 р. Реабіл. 25.04.1962 р.

ШКРАБАЛЮК-КОМНАТЮК ПАРФЕН ГРИ-
ГОРОВИЧ, 1877 р.н., с. Колибабинці Хміль ниць-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.10.1937 р. розстрі-
ляний 25.10.1937 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ШКРЕБЕЦЬ ПАВЛО САВЕЛІЙОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Велика Комишуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл., прож. м. Тульчин, українець, із 
селян, освіта середня, художник евакуаційного 
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госпіталю № 3361, не одруж. Арешт. 13.01.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком 
ВТ тилу 2 Українського фронту від 06.05.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1992 р.

ШКРЕБТІЄНКО ТИМОФІЙ САВОВИЧ, 
1901 р.н., с. Петрушки Корсунь-Шевченківського р-ну 
Черкаської обл., прож. смт Муровані Курилівці, 
українець, із селян, освіта вища, агроном агроно-
мічної школи, одруж. Арешт. 02.03.1929 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Мо-
гилів-Подільської окрпрокуратури від 16.03.1929 р. 
справа припинена.

ШКРОБАТЮК ГОРДІЙ МАТВІЙОВИЧ, 
1880 р.н., с. Павлівка Іллінецького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 14.11.1937 р. 
Реабіл. 30.12.1959 р.

ШКРОБОТ МУСІЙ ФЕДОТОВИЧ, 1900 р.н., 
кол. с. Ганщина, теп. у складі смт Вороновиця 
Він ниць кого р-ну, українець, із селян, освіта не-
повна середня, вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою Вороновицького РВ ДПУ від 16.01.1933 р. 
справа припинена.

ШКРОБОТ ЯКІВ ФЕДОТОВИЧ, 1895 р.н., 
смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, завідувач складу «Загот-
зерно», одруж., 6 дітей. Арешт. 09.01.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 24.05.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.08.1972 р.

ШКРУПСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Руснів Володимир-Волинського р-ну Волин-
ської обл., прож. с. Степанівка Він ниць кого р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, водій цук ро за-
во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 9 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 30.09.1958 р.

ШКРЯБІЙ КАРПО КИРИЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Блажіївка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, ветеринарний фельдшер, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1956 р.

ШКУРАК ГАВРИЛО ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Біла Томашпільського р-ну, українець, пись-

менний, бухгалтер, одруж., 4 дітей. Арешт. 
15.03.1933 р. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 15.03.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Ре-
абіл. 26.09.1962 р. Вдруге заарешт. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 27.04.1937 р. заслан. на 3 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 23.11.1989 р.

ШКУРИНА МАКАР АНТОНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Черемошне Тиврівського р-ну, прож. с. Левків 
Крижопільського р-ну, українець, із селян, освіта 
середня, вчитель, одруж., 2 дітей. Арешт. 
27.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 19.04.1938 р. розстріляний 16.05.1938 р. Реа-
біл. 16.08.1956 р.

ШКУРИНА МИХАЙЛО ТИХОНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Пени Іванівського р-ну Курської обл., 
РФ, прож. смт Турбів Липовецького р-ну, росія-
нин, із селян, освіта початкова, директор цук ро-
за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 п. «а», 7, 8, 9, 10, 11 КК УРСР. За 
вироком ВТ КВО від 10.01.1939 р. розстріляний 
10.05.1939 р. Реабіл. 12.08.1958 р.

ШКУРО ВАНДА МИКОЛАЇВНА, 1895 р.н., 
м. Львів, прож. с. Бандишівка Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, полька, із службовців, освіта середня, 
робітниця консервного заводу, вдова. Арешт. 
26.09.1928 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 30.11.1928 р. заслан. на 
3 р. до Середньої Азії. Реабіл. 04.12.1995 р.

ШКУРПЕЛА ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Попівка Опішнянського р-ну Полтавської обл., 
прож. с. Вища Кропивна Немирівського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, завідувач 
відділення радгоспу, одруж., 5 дітей. Арешт. 
26.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
12.10.1944 р. засудж. до розстрілу. За ухвалою 
Верховного суду СРСР від 13.12.1944 р. міра по-
карання змінена на 10 р. позбавлення волі та 5 р. 
п/п. Реабіл. 05.02.1996 р.

ШКУРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
1904 р.н., м. Котовськ Одеської обл., прож. м. Жме-
ринка, українець, із службовців, освіта вища, ін-
женер лісового господарства, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 31.05.1938 р. 
Реабіл. 06.08.1957 р.

ШКУРУП ГАННА МЕФОДІЇВНА, 1895 р.н., 
смт Теплик, українка, із службовців, освіта се-
редня, швейний майстер промислового комбіна-
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ту, одруж., 1 дитина. Звинувач. «як член сім’ї 
зрадника Батьківщини». За постановою ОН МВС 
СРСР від 10.06.1946 р. заслан. на 5 р. до Казахста-
ну. Реабіл. 18.11.1992 р.

ШЛАЙН ЕСТЕР ПІНХУСІВНА, 1909 р.н., 
смт Чечельник, єврейка, із ремісників, малопись-
менна, на час арешту без певних занять. Арешт. 
24.03.1927 р. Звинувач. за ст. 54-4 КК УСРР. За 
постановою Тульчинської окрпрокуратури від 
10.10.1927 р. справа припинена.

ШЛАК ЗАХАР ІЛЛІЧ, 1889 р.н., с. Чернятин 
Жмеринського р-ну, українець, із селян, непись-
менний, хлібороб-одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 04.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого окрвідділу 
ДПУ від 21.06.1931 р. справа припинена.

ШЛАПАК ГРИГОРІЙ ГАВРИЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Мар’янівка Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 07.12.1989 р.

ШЛАПАК ГРИГОРІЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 
1881 р.н., м. Погребище, українець, із селян, не-
письменний, робітник промислової артілі, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київ-
ської обл. від 22.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 11.12.1963 р.

ШЛАПАК ГРИГОРІЙ ЯКИМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Воронівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 6 дітей. Арешт. 13.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. 
розстріляний 18.12.1937 р. Реабіл. 08.06.1966 р.

ШЛАПАК ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Гостинне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, тесля, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. 
Реабіл. 11.11.1959 р.

ШЛАПАК ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Озаринці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 29.01.1990 р.

ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Мар’янівка Барського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсекто-
ра ДПУ від 21.06.1931 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої рай-
прокуратури від 26.06.1939 р. справа припинена.

ШЛАПАК ОЛЬГА КИРИЛІВНА, 1913 р.н., 
с. Стрільчинці Немирівського р-ну, українка, із 
селян, освіта початкова, колгоспниця, вдова. 
Арешт. 08.03.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
24.11.1945 р. ув’язн. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 30.08.1990 р.

ШЛАПАК ТРОХИМ СЕМЕНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Лука Немирівського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 22.05.1938 р. 
Реабіл. 08.03.1956 р.

ШЛАПАК ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Воронівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 27.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою прокурора Козятинської 
дільниці від 22.11.1931 р. справа припинена.

ШЛАФМАН (ШЛАФАРОВ)-ШАРАПОВ ГРИ-
ГОРІЙ ХАСКЕЛЬОВИЧ (ХАРИТОНОВИЧ), 
1924 р.н., м. Гайсин, прож. табір військовополо-
нених № 298, єврей, із службовців, освіта непов на 
середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
09.06.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. 
За вироком ВТ 4 гвардійської армії Лен.ВО від 
27.07.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.09.1956 р.

ШЛЕЛЯЙН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1891 р.н., смт Брацлав, прож. кол. с. Чернишівка, 
теп. у складі смт Брацлав Немирівського р-ну, 
українець, колгоспник. Арешт. 10.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.04.1989 р.

ШЛИКОВА ЗІНАЇДА ФЕДОРІВНА, 1908 р.н., 
м. Слуцьк, Білорусь, прож. м. Він ниця, полька, із 
селян, освіта неповна середня, домогосподарка, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. розстрі-
ляна 02.10.1938 р. Реабіл. 23.12.1958 р.
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ШЛІНГЕР МОЙСЕЙ ШИМОНОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із службовців, 
письменний, візник трудового комбінату, одруж., 
1 дитина. Арешт. 30.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кої райпрокуратури від 05.07.1939 р. спра-
ва припинена.

ШЛІНЧУК ГАННА МЕФОДІЇВНА, 1929 р.н., 
с. Лаврівка Він ниць кого р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж. Арешт. 
14.05.1952 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За 
вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої обл. від 
09.04.1953 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 04.05.1992 р.

ШЛОМОВИЧ ОЗНАС НАХМАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Плисків Погребищенського р-ну, прож. м. Томськ, 
РФ, столяр «Бампроекту». Арешт. 1942 р. Заслан. 
на 5 р. до Новосибірської обл. РФ. Реабіл. 

ШЛЯГУН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 
1911 р.н., с. Іванків Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, тракторист МТС, 
одруж. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
12 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.02.1961 р.

ШЛЯГУН ІВАН ІЛЛІЧ, 1899 р.н., с. Іванків, 
прож. с. Підлісівка Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, рахівник споживчого то-
вариства, вдівець, 1 дитина. Арешт. 09.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1937 р. 
розстріляний 30.11.1937 р. Реабіл. 27.05.1958 р.

ШЛЯГУН ІЛАРІОН ЛУК’ЯНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, тесля, одруж. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.12.1937 р. роз-
стріляний 28.12.1937 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ШЛЯГУН НАТАЛІЯ АНТОНІВНА, 1916 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, помічник бухгалтера 
колгоспу, одруж. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 12 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.02.1961 р.

ШЛЯГУН НИКИФОР ЛУК’ЯНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.02.1938 р. розстріляний 28.03.1938 р. Реабіл. 
29.04.1961 р.

ШЛЯНЧУК КАРПО САМІЙЛОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Новоживотів Оратівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 07.05.1933 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК УСРР. 
За вироком Київського обл су ду від 31.05.1933 р. 
засудж. до розстрілу. За ухвалою Верховного 
суду УСРР від 23.11.1933 р. міра покарання зміне-
на на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1960 р.

ШЛЯПІНСЬКА-ПЛЕШКО ЄВДОКІЯ ІВА-
НІВНА, 1913 р.н., Польща, прож. м. Гайсин, 
українка, із службовців, малописьменна, контро-
лер драматичного театру, одруж., 2 дітей. Арешт. 
18.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. від 
21.03.1946 р. справа припинена.

ШЛЯХТИЧ АРСЕН ХАРЛАМПІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.02.1961 р.

ШЛЯХТИЧ ГРИГОРІЙ МАРКОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Джулинка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, стрілочник ст. Джулинка, 
одруж. Арешт. 22.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
09.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
23.11.1989 р.

ШЛЯХТИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Джулинка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
20.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 15.04.1930 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 30.12.1989 р.

ШЛЯХТИЧ ІВАН МИРОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Джулинка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, їздовий колгоспу, одруж. 
Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
23.03.1989 р.

ШЛЯХТИЧ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Кам’яне Жидачівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Вила-Ярузькі Чернівецького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШЛЯХТИЧ ОПАНАС ХАРЛАМПІЙОВИЧ, 
1883 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, сторож район-
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ної ощадкаси, одруж. Арешт. 14.08.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.10.1989 р.
ШЛЯХТИЧ ТРОХИМ ДОРОФІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Джулинка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 
29.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.03.1960 р.
ШЛЯХТУН ОМЕЛЯН ФЕДОРОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, рахівник колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Тульчинсько-
го РВ НКВС від 03.04.1938 р. справа припинена.
ШМАЙН ЗЕЙЛИК МОЙСЕЙОВИЧ, 1902 р.н., 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, прож. м. Жме-
ринка, єврей, із ремісників, освіта середня, на час 
арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
11.07.1924 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За ви-
роком Подільського губсуду від 31.01.1925 р. ви-
правданий.
ШМАКОВ ЯКІВ ГАВРИЛОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Бабин Іллінецького р-ну, українець, із робітни-
ків, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. 
За вироком ВТ 30 СД від 19.09.1941 р. засудж. до 
розстрілу (заочно). За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 08.03.1944 р. вирок відмінено, справа 
припинена. 
ШМАЛІЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
01.07.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 18.01.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 03.11.1989 р.
ШМАЛІЙ НИКАНДР ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
18.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 25.10.1931 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 15.11.1989 р.
ШМАЛІЙ ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Гончарівка Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 20.08.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 05.09.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1989 р.
ШМАЛІЙ ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, прож. с. Загнітків 

Кодимського р-ну Одеської обл., українець, із се-
лян, освіта середня, лісник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.10.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
08.03.1934 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 26.10.1966 р.

ШМАЛІЙ ФЕДІР ЮХИМОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Літинка Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.12.1931 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ (умовно). Реабіл. 
15.11.1989 р.

ШМАЛІЙ ФЕДІР ЯКОВИЧ, 1896 р.н., с. Баг-
ринівці Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, помічник рахівника кол-
госпу, одруж. Арешт. 27.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. розстрі-
ляний 01.06.1938 р. Реабіл. 23.05.1956 р.

ШМАЛЬ АНДРІЙ НИКОНОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Бугринівка, теп. у складі м. Хмільник, 
українець, із селян, письменний, робітник вій-
ськового будівництва, одруж., 1 дитина. Арешт. 
11.11.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.04.1960 р.

ШМАЛЬ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., с. Джу-
гастра Крижопільського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 17.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШМАЛЬ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1891 р.н., кол. 
с. Бугринівка, теп. у складі м. Хмільник, украї-
нець, із селян, освіта початкова, голова робітни-
чого кооперативу. Арешт. 02.10.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 30.07.1945 р. засудж. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1991 р.

ШМАЛЬ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1881 р.н., с. Джу-
гастра Крижопільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.10.1989 р.

ШМЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
1881 р.н., м. Варшава, Польща, прож. м. Козятин, 
українець, із робітників, малописьменний, пра-
цівник залізниці, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
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ОН НКВС СРСР від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.05.1958 р.

ШМЕРИГА ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ, 1890 р.н., 
смт Чечельник, прож. с. Липецьке Чечельницько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, ра-
хівник електростанції, одруж. Арешт. 19.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. 
розстріляний 04.04.1938 р. Реабіл. 06.09.1989 р.

ШМЕРИГА СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Тартак Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 29.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки Тульчинського окр-
відділу ДПУ від 21.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 27.09.1998 р.

ШМЕРКО (ШМИРКО) ОВКСЕНТІЙ ПРО-
ТАСОВИЧ, 1888 р.н., с. Устя Бершадського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.09.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою Трій-
ки ДПУ УСРР від 28.02.1934 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 22.09.1965 р. Вдруге за арешт. 
27.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.04.1938 р. розстріляний 24.04.1938 р. Реабіл. 
16.04.1958 р.

ШМИГА СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Пахутинці Волочиського р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Дружелюбівка Калинівського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, робітник 
Корделівського цук рокомбінату, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 04.10.1937 р. розстріляний 09.10.1937 р. Реа-
біл. 10.05.1989 р.

ШМИГАНОВСЬКИЙ ЙОСИП ТИМОФІ-
ЙОВИЧ, 1889 р.н., смт Муровані Курилівці, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. роз-
стріляний 28.03.1938 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ШМИГАНОВСЬКИЙ НИКИФОР СЕМЕНО-
ВИЧ, 1884 р.н., м. Ладижин Тростянецького р-ну, 
прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із се-
лян, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.10.1937 р. 
розстріляний 16.11.1937 р. Реабіл. 07.10.1959 р.

ШМИГЕЛЬ КАЛЕНИК СТЕПАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Остапківці Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 06.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
30.03.1933 р. справа припинена.

ШМИГЕЛЬ МАРКО ЛУК’ЯНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Брицьке Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 11.10.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
27.12.1935 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1992 р.

ШМИГЕЛЬ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Остапківці Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.11.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-8 КК УСРР. За постановою Він ниць кого об-
лвідділу ДПУ від 30.03.1933 р. справа припинена.

ШМИГЕЛЬ ФЕДОТ ЛУКИЧ, 1887 р.н., с. Бриць-
ке, прож. смт Турбів Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, слюсар каоліно-
вого заводу, розлуч. Арешт. 06.04.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 15.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів (умовно). Реабіл. 25.01.1990 р.

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ ОНУФРІ-
ЙОВИЧ, 1875 р.н., смт Стара Синява Хмельниць-
кої обл., прож. с. Слобода-Мурафська Шаргород-
ського р-ну, поляк, із службовців, малописьмен-
ний, кухар ст. Михайлівка, одруж., 5 дітей. Арешт. 
22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. 
розстріляний 14.12.1937 р. Реабіл. 25.04.1989 р.

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КАРЛО-
ВИЧ, 1876 р.н., с. Циценівка Красилівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Погребище, украї-
нець, із службовців, освіта середня, завідувач 
майстерні цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. 
розстріляний 26.12.1937 р. Реабіл. 27.06.1959 р.

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1895 р.н., м. Старокостянтинів Хмельниць-
кої обл., прож. с. Цибулів Монастирищенського 
р-ну Черкаської обл., українець, із робітників, 
освіта вища, головний механік цук ро за во ду, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 07.06.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. За ухвалою ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 08.05.1945 р. виправданий.

ШМИГЕЛЬСЬКИЙ ФЕОДОСІЙ РОМАНО-
ВИЧ, 1895 р.н., кол. с. Голузи Луцького пов., прож. 
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с. Ширмівка Погребищенського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. 
Реабіл. 01.06.1962 р.

ШМИГОРА ФЕДОСІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Кантелина Іллінецького р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, малописьменний, ко-
нюх-санітар П’ятничанської кінної бази, одруж., 
4 дітей. Арешт. 23.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком 437 ВТ КВО від 09.02.1939 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 03.03.1992 р.

ШМИРКО КИРИЛО КІНДРАТОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Сопин Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, завідувач птахоферми 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 04.03.1959 р.

ШМІДТ АНТОН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Демівка, прож. с. Стратіївка Чечельницького р-ну, 
німець, із робітників, освіта початкова, слюсар 
колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 05.03.1938 р. Реабіл. 04.07.1974 р.

ШМІДТ ВІЛЬГЕЛЬМ ГОТЛІБОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Придністрянське Ямпільського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.04.1962 р.

ШМІДТ ВОЛОДИМИР КАРЛОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. хут. Тюмермана, Латвія, прож. с. Чорномин 
Піщанського р-ну, латиш, із селян, малописьмен-
ний, робітник цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
04.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.02.1938 р. 
розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 23.11.1989 р.

ШМІДТ ГЕОРГІЙ ГОТФРІДОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Теклине Камінь-Каширського р-ну Волинської 
обл., прож. м. Він ниця, німець, із службовців, 
освіта вища, ветеринарний лікар, одруж. Арешт. 
12.01.1931 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК УСРР. За по-
становою Трійки ДПУ УСРР від 22.03.1931 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 08.10.1958 р.

ШМІДТ ГОТЛІБ ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Придністрянське Ямпільського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 

одруж., 2 дітей. Арешт. 30.05.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 10, 11, 13 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. роз-
стріляний 20.08.1937 р. Реабіл. 25.04.1962 р.

ШМІДТ ГОТЛІБ ЯКОВИЧ, 1880 р.н., с. При-
дністрянське Ямпільського р-ну, німець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.04.1962 р.

ШМІДТ ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Демівка, прож. с. Стратіївка Чечельницького р-ну, 
німець, із робітників, освіта початкова, машиніст 
млина, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 
05.03.1938 р. Реабіл. 16.07.1974 р.

ШМІДТ ЛЕЙЗЕР ЗЕЛЬМАНОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Бершадь, єврей, із службовців, малописьмен-
ний, продавець магазину «Облвинторгу», одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.10.1994 р.

ШМІДТ ПЕТРО ЕДУАРДОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Придністрянське Ямпільського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.08.1937 р. розстріляний 
22.08.1937 р. Реабіл. 25.04.1962 р.

ШМІДТ ПИЛИП ГОТЛІБОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Придністрянське Ямпільського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
30.05.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11, 13 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 13.08.1937 р. розстріляний 22.08.1937 р. 
Реабіл. 25.04.1962 р.

ШМІДТ ЯКІВ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, німець, із ро-
бітників, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 25.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.05.1958 р.

ШМОНЯК ІВАН САВОВИЧ, 1882 р.н., с. Ки-
нашів Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, вдівець, 2 дітей. 
Арешт. 17.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. Помер під час слідства 07.08.1933 р. Реабіл. 
19.07.1995 р.

ШМОРГОНЕР ОВСІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Дніпропетровськ, прож. м. Він ниця, єврей, із 
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робітників, освіта початкова, начальник Він-
ниць кого управління шосейних доріг, одруж., 
2 дітей. Арешт. 13.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
8, 11 КК УРСР. За постановою УНКВС Київської 
обл. від 29.11.1937 р. справа припинена.

ШМОРГУН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 14.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
20.05.1938 р. Реабіл. 27.06.1989 р.

ШМОРГУН ЄВДОКИМ ФЕДОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
24.03.1938 р. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 31.05.1938 р. 
Реабіл. 16.10.1957 р.

ШМОРГУН МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Пузирки Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 24.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 31.05.1938 р. Реабіл. 16.10.1957 р.

ШМОТОВ ЮРІЙ ФОКОВИЧ, 1896 р.н., м. Та-
раща Київської обл., прож. м. Жмеринка, украї-
нець, із службовців, освіта вища, лікар залізнич-
ної лікарні, одруж., 1 дитина. Арешт. 09.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 19.06.1957 р.

ШМУКЛЕР АРОН МАНУСОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, прож. 
с. Курилівці Жмеринського р-ну, єврей, із реміс-
ників, письменний, продавець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої ОСГ 
НКВС від 22.05.1938 р. справа припинена.

ШМУКЛЕР ВЕНІАМІН ЛЕЙЗЕРОВИЧ, 
1915 р.н., м. Дубровиця Рівненської обл., прож. 
м. Він ниця, єврей, із ремісників, малописьмен-
ний, кравець, не одруж. Арешт. 23.06.1941 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. Етапований у РФ. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 13.02.1943 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 28.02.1990 р.

ШМУЛЕВИЧ ШЛЬОМА ЗЕЙДЕЛЬОВИЧ, 
1899 р.н., с. Мурафа Шаргородського р-ну, єврей, 
із міщан, освіта початкова, приватний торговець, 
не одруж. Арешт. 06.11.1927 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОВ 24 Мо ги лів-По діль-

сь кого прикордонного загону ДПУ від 12.01.1928 р. 
справа припинена.

ШМУЛЕНСОН ЙОСИП ЛЬВОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із службовців, освіта початко-
ва, електромонтер будівельного тресту, одруж. 
Арешт. 05.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.09.1938 р. розстріляний 20.09.1938 р. 
Реабіл. 09.08.1957 р.

ШМУЛЕР ПОЛІНА ІСААКІВНА, 1918 р.н., 
м. Він ниця, росіянка, із робітників, освіта почат-
кова, стрілочниця ст. Він ниця, не одруж. Арешт. 
25.06.1944 р. Янівським РВ НКВС Одеської обл. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
УНКВС Одеської обл. від 17.10.1944 р. справа 
припинена.

ШМУЛИК МАР’ЯН ОПАНАСОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. м. Славентин, Польща, прож. м. Гнівань Тив-
рівського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, машиніст, одруж., 3 дітей. Арешт. 10.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.06.1963 р.

ШМУЛЯН МОЙСЕЙ ТРОХИМОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Блажіївка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, їздовий колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 06.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 11.09.1957 р.

ШМУНДІР-ШМУНДИРОВ АЛЕКС (ОЛЕК-
СІЙ) - ЛЕ О НІД СТЕПАНОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Підвисоке Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 17.07.1946 р. Звинувач. за 
ст. 63-1 КК БРСР. За постановою Білоруського ВО 
від 18.10.1946 р. справа припинена.

ШМУНДЯК ІВАН СТЕФАНОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Немерче Муро-
ванокуриловецького р-ну, українець, із робітників, 
освіта початкова, робітник-будівельник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 02.11.1937 р. розстріляний 16.11.1937 р. Реабіл. 
27.09.1960 р.

ШМУНДЯК КОСТЯНТИН ОПАНАСОВИЧ, 
1901 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.12.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постано-
вою ОВ КВО від 26.11.1939 р. справа припинена.
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ШМУНДЯК ОПАНАС СЕМЕНОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-
ків, малописьменний, робітник м’ясокомбінату, 
одруж. Арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 14.10.1959 р.

ШМУНДЯК САВА СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1899 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із 
селян, малописьменний, робітник плодоконсерв-
ного заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. 
розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 20.04.1960 р.

ШМУНДЯК ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із робітни-
ків, малописьменний, пічник-штукатурник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР 
від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
14.01.1960 р.

ШМУНДЯК ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ, 1905 р.н., 
кол. с. Острівки, теп. у складі м. Мо ги лів-По діль-
сь кий, українець, із селян, малописьменний, хлі-
бороб, не одруж. Арешт. 26.08.1927 р. Звинувач. 
за ст. 54-11, 56-24 КК УСРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 03.02.1928 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 20.03.1998 р.

ШНАЙДЕР БОРИС АРКАДІЙОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, прож. м. Він ниця, єв-
рей, із ремісників, освіта вища, інспектор облас-
ного відділу народної освіти, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.03.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 09.07.1937 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 01.12.1965 р.

ШНАЙДЕР БОРИС ЗАХАРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Дзигівка Ямпільського р-ну, прож. м. Ямпіль, 
єврей, із ремісників, освіта початкова, кравець, 
одруж. Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.09.1958 р.

ШНАЙДЕР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, хлі-
бороб. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 
17.02.1938 р. Реабіл. 07.06.1989 р.

ШНАЙДЕР ГАННА КОСТРИЛІВНА, 1923 р.н., 
с. Пиків Калинівського р-ну, єврейка, із службов-
ців, освіта середня, не одруж. Арешт. 09.09.1943 р. 

МВ НКВС м. Маріуполь. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою УНКДБ Харківської 
обл. від 12.05.1944 р. справа припинена.

ШНАЙДЕР ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстрі-
ляний 22.05.1938 р. Реабіл. 18.06.1958 р.

ШНАЙДЕР РОМАН ЄГОРОВИЧ, 1918 р.н., 
кол. с. Най-Венцовка Палласовського р-ну Сара-
товської обл., РФ, прож. м. Він ниця, німець, із се-
лян, освіта початкова, робітник хлібозаводу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.03.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.07.1997 р.

ШНАЙДЕР ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 1920 р.н., 
с. Подстепноє Енгельсівського р-ну Саратов-
ської обл., РФ, прож. ст. Погребище, німець, із 
робітників, освіта неповна середня, робітник 
ст. Погребище, одруж. Арешт. 07.03.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 18.08.1945 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 10.12.1992 р.

ШНАЙДЕРМАН ЙОСИП ЗЕЙЛИКОВИЧ, 
1902 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, єврей, 
із ремісників, освіта початкова, на час арешту без 
певних занять, не одруж. Арешт. 10.06.1924 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За вироком Поділь-
ського губсуду від 31.01.1925 р. виправданий.

ШНАЙДЕРМАН ЙОСИП ХАЇМОВИЧ, 1898 р.н., 
смт Дашів Іллінецького р-ну, єврей, із робітни-
ків, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
4 дітей. Арешт. 07.08.1942 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«б», 193-15 «д» КК РРФСР. За постановою ОВ 344 
СД від 30.08.1942 р. справа припинена.

ШНАЙДЕРМАН ПІНХАС ЙОСИПОВИЧ, 
1897 р.н., кол. с. Калюс Новоушицького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Жмеринка, єврей, із служ-
бовців, малописьменний, одруж., 4 дітей. Арешт. 
27.03.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За ви-
роком Він ниць кого обл су ду від 03.06.1940 р. за-
судж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 21.05.1992 р.

ШНЕРУК ФЕОДОСІЙ ЯКОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Лужок Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.12.1989 р.
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ШНИРЬОВ АГЕЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1875 р.н., 
смт Ситківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, власник млина, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого окрвідді-
лу ДПУ від 09.02.1930 р. справа припинена.

ШНИРЬОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
ст. Знам’янка Білозерського р-ну Херсонської 
обл., прож. с. Хижинці Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж. 
Арешт. 05.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШНІПЕР АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 10.04.1933 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6, 10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
08.06.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
08.03.1960 р. Вдруге за арешт. 23.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 10.12.1937 р. розстріляний 
27.12.1937 р. Реабіл. 08.03.1960 р.

ШНІПЕР ГАННА АНТОНІВНА, 1906 р.н., 
с. Іванків Ямпільського р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, розлуч., 2 дітей. 
Арешт. 20.12.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6, 80 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
24.02.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
03.09.1965 р.

ШНІПЕР ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Сліди Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, бригадир Вендичан-
ської МТС, одруж., 3 дітей. Арешт. 01.10.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 ч. 2 КК УРСР. За поста-
новою УНКДБ Він ниць кої обл. від 04.01.1946 р. 
справа припинена.

ШНІЦЕР УШЕР СРУЛЬОВИЧ, 1905 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із ремісників, малописьмен-
ний, перукар артілі «Побут», одруж., 2 дітей. 
Арешт. 12.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
15.01.1937 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл.

ШНЯГА ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Юрківка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 12.07.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком ВТ залізничних військ 
Південного фронту від 23.07.1943 р. засудж. на 
7 р. ВТТ. Реабіл. 10.03.1972 р.

ШОВЕР ДАНИЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Черемошне Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 03.09.1941 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком Горьковсько-
го обл су ду, РФ, від 25.10.1941 р. засудж. на 8 р. 
ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 23.02.1996 р.

ШОВКАЛЮК РОДІОН ЙОСИПОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Петриківці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 18.06.1958 р.

ШОЙБАН АБРАМ ІЗРАЇЛЬОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Калараш, Молдова, прож. м. Він ниця, єврей, із 
службовців, освіта незакінчена вища, заступник 
завідувача обласного відділу народної освіти, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 10.07.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком Верховного 
суду СРСР від 26.09.1937 р. розстріляний 27.09.1937 р. 
Реабіл. 22.05.1996 р.

ШОЙМ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Раковець Сороцького р-ну, Молдова, молдова-
нин, із селян, неписьменний, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж. Арешт. 02.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 09.11.1937 р. розстріляний 17.12.1937 р. 
Реабіл. 13.03.1990 р.

ШОЙМЕРМАН ЦЕЗА АРКАДІЇВНА, 1915 р.н., 
с. Межирів Жмеринського р-ну, єврейка, із ре-
місників, освіта вища, військовий лікар 351 стрі-
лецького полку, одруж. Арешт. 02.12.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою ОВ 
62 армії від 17.01.1943 р. справа припинена.

ШОЙФЕТ ХАЇМ ЛЕЙБОВИЧ, 1887 р.н., м. Жме-
ринка, прож. м. Він ниця, єврей, із ремісників, 
малописьменний, робітник контори «Утильсиро-
вина», одруж., 4 дітей. Арешт. 15.03.1953 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
УМДБ Він ниць кої обл. від 11.05.1953 р. справа 
припинена.

ШОЙХЕТ ГРИГОРІЙ ЛЬВОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Тиврів, прож. м. Він ниця, єврей, із торгов-
ців, освіта неповна середня, інспектор обласного 
управління ощадкас, одруж., 1 дитина. Арешт. 
01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.07.1958 р.
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ШОЙХЕТ ЕХІЛЬ (ІХІЛЬ) ЛЕЙБОВИЧ, 
1906 р.н., смт Муровані Курилівці, єврей, із ре-
місників, освіта початкова, на час арешту без 
певних занять, не одруж. Арешт. 11.07.1924 р. 
Звинувач. за ст. 10, 83, 84, 103 ч. 1 КК УСРР. За 
постановою Подільського губвідділу ДПУ від 
31.01.1925 р. справа припинена.

ШОЙХЕТ ЛЕЙБА ІЗРАЇЛЬОВИЧ, 1887 р.н., 
м. Паневежис, Литва, прож. м. Він ниця, єврей, 
освіта вища, лікар, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ШОЙХЕТ ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, 1913 р.н., 
смт Тиврів, прож. м. Він ниця, єврей, із торговців, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 28.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком ВТ 15 СК КВО від 09.01.1937 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 03.09.1959 р.

ШОЛОДЬКО ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1889 р.н., смт Гоща Рівненської обл., прож. с. На-
падівка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, сторож колгоспу, одруж. 
Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.09.1960 р.

ШОЛОМКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Він ниця, українець, майстер центрального те-
леграфу. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 14.12.1937 р. розстріляний. Реабіл. 13.07.1989 р.

ШОЛОХ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Залізний Міст Семенівського р-ну Чернігівської 
обл., прож. м. Валки Харківської обл., українець, 
із селян, освіта вища, зоотехнік державного пле-
мінного розсадника, одруж. Арешт. 28.01.1938 р. 
УНКВС Він ниць кої обл. Звинувач. за ст. 54-9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 07.04.1938 р. розстріляний 11.04.1938 р. 
Реабіл. 29.07.1964 р.

ШОЛУБАЙ (ШЕЛУБАЙ) СЕМЕН ІВАНО-
ВИЧ, 1900 р.н., с. Медвежа Немирівського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Затриманий і звинувачений 
за участь у заворушеннях 18.03.1932 р. на Неми-
рівському винзаводі. За постановою Немирівсько-
го РВ ДПУ від 16.07.1932 р. справа припинена.

ШОЛЬТІС ТЕКЛЯ МИХАЙЛІВНА, 1895 р.н., 
м. Гайсин, латишка, із селян, освіта початкова, 
машиністка контори «Господарспілка», не одруж. 
Арешт. 14.06.1927 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 

УСРР. За постановою ВП 17 СК від 27.12.1927 р. 
справа припинена.

ШОНЬКА ЗАХАР ОПАНАСОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл., укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 27.12.1989 р.

ШОПИН ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1907 р.н., 
ст. Донецька, прож. ст. Журавлівка Тульчинсько-
го р-ну, росіянин, із робітників, малописьмен-
ний, ремонтний робітник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
вироком Лінійного суду Пів ден но-За хід ної за-
лізниці від 08.09.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 14.08.1992 р.

ШОР БЕНІАМІН МОРДКОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Тульчин, єврей, із ремісників, освіта середня, 
слюсар колгоспу, не одруж. Арешт. 25.04.1926 р. 
Звинувач. за «участь у антирадянській діяльнос-
ті». За постановою ОН ДПУ УСРР від 08.06.1926 р. 
справа припинена.

ШОР ЄВГЕНІЯ ШУЛИМІВНА, 1908 р.н., 
с. Мурафа Шаргородського р-ну, єврейка, із мі-
щан, освіта неповна середня, на час арешту без 
певних занять, не одруж. Арешт. 01.11.1926 р. Зви-
нувач. за ст. 61 КК УСРР. За постановою Мо ги лів-
По діль сь кого окрвідділу ДПУ від 02.03.1927 р. 
справа припинена.

ШОСТАК ГНАТ МИКОЛАЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.06.1989 р.

ШОСТАК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, прож. м. Євдоки-
мівка Донецької обл., українець, із селян, освіта 
початкова, шахтар, не одруж. Арешт. 27.04.1931 р. 
Літинським РВ ДПУ. Звинувач. за ст. 54-10, 12 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
09.12.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 
28.08.1989 р.

ШОСТАК ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1902 р.н., с. Багринівці Літинського р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 19.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
розстріляний 25.10.1937 р. Реабіл. 04.04.1962 р.
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ШОСТАК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Багринівці Літинського р-ну, прож. м. Будьон-
нівка Донецької обл., українець, із селян, освіта 
початкова, шахтар, одруж. Арешт. 27.04.1931 р. 
Літинським РВ ДПУ. Звинувач. за ст. 54-10, 12 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
09.12.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл. 
28.08.1989 р.

ШОСТАК ІХЕЛЬ АБРАМОВИЧ, 1901 р.н., 
м. Бердичів Житомирської обл., прож. м. Він-
ниця, єврей, із ремісників, освіта неповна серед-
ня, заступник керівника державного сортуваль-
ного фонду, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 25.11.1937 р. розстрі-
ляний 25.11.1937 р. Реабіл. 08.08.1957 р.

ШОСТАК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, 1892 р.н., 
кол. с. Стареместо Ланцутськ, Польща, прож. 
м. Хмельницький, українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, учитель польського технікуму, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 31.10.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 11 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 25.02.1934 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.09.1958 р.

ШОСТАК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, 
1887 р.н., с. Соколівка Літинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, не одруж. Арешт. 21.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 28.08.1989 р.

ШОСТАК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, 
1914 р.н., с. Гонтівка Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, тракторист Мо-
ївської МТС, не одруж. Арешт. 05.05.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-14 КК УСРР. За постановою Чер-
нівецького РВ ДПУ від 31.05.1933 р. справа при-
пинена.

ШОСТАК СРУЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із ремісників, освіта середня, 
директор державної взуттєвої фабрики, одруж. 
Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
16.06.1989 р.

ШОСТАК ЦІЛЯ ВОЛЬФІВНА, 1907 р.н., м. Бер-
дичів Житомирської обл., прож. м. Він ниця, єв-
рейка, із службовців, малописьменна, на час 
ареш ту без певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 
15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За 

постановою ОН НКВС СРСР від 26.03.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 23.03.1957 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ГАВРИЛО ІВАНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 23.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 10.12.1937 р. розстріляний 
27.12.1937 р. Реабіл. 21.08.1965 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ГНАТ ФРАНЦОВИЧ, 
1902 р.н., кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, прож. м. Козятин, поляк, із се-
лян, освіта початкова, механік ремонтного потя-
га, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 7, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Київської обл. від 22.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 29.07.1958 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ДЕМЕНТІЙ ІВАНО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Михайлівка Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 19.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 30.12.1989 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 11.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.12.1989 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Вітрівка Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 11.01.1938 р. розстріляний 27.12.1938 р. 
Реабіл. 26.09.1961 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ІНОКЕНТІЙ ІВАНО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.09.1989 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ПОЛІКАРП МАКАРО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Писарівка Кодимського р-ну 
Одеської обл., прож. с. Студена Піщанського 
р-ну, українець, із службовців, освіта середня, 
вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 10.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
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Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 14.05.1938 р. Реабіл. 16.08.1956 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ФРАН-
ЦОВИЧ, 1898 р.н., с. Рівець Вінницького р-ну, 
прож. кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань Тив-
рівського р-ну, поляк, із робітників, малописьмен-
ний, робітник будівельного двору м. Він ниці, 
одруж. Арешт. 24.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 06.06.1957 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Михайлівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, коваль колгос-
пу, одруж. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 19.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 04.12.1989 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Вітрівка Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.12.1937 р. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 09.08.1961 р.

ШОСТАКІВСЬКИЙ ФЕЛІКС ЯКОВИЧ, 
1887 р.н., с. Жуківці Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, табельник ст. Жмерин-
ка, одруж. Арешт. 02.07.1938 р. За постановою 
Трійки УНКВС Київської обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 28.11.1989 р.

ШОСТАЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА, 
1902 р.н., с. Тропове Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українка, із селян, освіта середня спеціальна, 
вчителька, не одруж. Арешт. 20.09.1921 р. За по-
становою Подільської губНК від 07.12.1921 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 06.09.1994 р.

ШОСТАЦЬКИЙ МОЙСЕЙ АДАМОВИЧ, 
1897 р.н., с. Хоменки Шаргородського р-ну, прож. 
м. Калуга, РФ. Звинувач. за ст. 58-14 КК РРФСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Тульської обл., РФ, 
від 24.02.1942 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 

ШОСТКО АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. с. Ревки Гродненської губ., прож. смт Сутис-
ки Тиврівського р-ну, білорус, із селян, освіта се-
редня, директор будинку відпочинку, одруж., 
1 дитина. Арешт. 22.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 28.09.1938 р. Реабіл. 16.11.1956 р.

ШОСТОВСЬКИЙ-УСАТИЙ АНДРІЙ ЙОСИ-
ПОВИЧ, 1899 р.н., с. Шумилів Бершадського р-ну, 

українець, із селян, освіта початкова, секретар 
сільської ради, одруж. Арешт. 29.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 09.06.1965 р.

ШОФЕЛЬ СРУЛЬ АРОНОВИЧ, 1916 р.н., 
м. Томашів, Польща, прож. м. Жмеринка, єврей, 
із робітників, освіта початкова, пекар, одруж. 
Арешт. 23.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-13 КК 
УРСР. Етапований у РФ. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 24.02.1943 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
13.12.1989 р.

ШОХ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., кол. 
с. Дрегулець, Польща, прож. с. Борівка Черні-
вецького р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
керуючий дільницею цук рокомбінату, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кого 
МВ НКВС від 29.07.1938 р. справа припинена.

ШПАДКОВСЬКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 
1877 р.н., с. Комсомольське Козятинського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, стельмах кол-
госпу, одруж. Арешт. 11.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 02.04.1938 р. 
Реабіл. 27.11.1959 р.

ШПАДКОВСЬКИЙ (ШПАКОВСЬКИЙ) ЛУЦІ-
ЯН БЛАЖІЙОВИЧ, 1882 р.н., с. Комсомольське 
Козятинського р-ну, прож. м. Мурманськ, РФ, 
поляк, десятник тресту «Харчобуд». Арешт. 
17.08.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10, 11 КК РРФСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.09.1937 р. 
розстріляний 28.09.1937 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ШПАК АНДРОН КИРИЛОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ШПАК АНТОН РОМАНОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Одеса, прож. смт Браїлів Жмеринського р-ну, 
росіянин, із робітників, освіта середня, викону-
вач обов’язків директора Він ниць кого відділення 
автотресту народного комісаріату землеробства, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 8, 11 КК УРСР. За вироком Верховно-
го суду СРСР від 05.10.1938 р. розстріляний 
05.10.1938 р. Реабіл. 02.10.1958 р.

ШПАК АНТОН ФЕДОРОВИЧ, 1896 р.н., с. Ба-
штанків Кодимського р-ну Одеської обл., украї-
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нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
1 дитина. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1932 р. висланий за межі прикордонної сму-
ги. Реабіл. 16.11.1989 р.

ШПАК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Очеретня Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8, 
10, 11, 13 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 19.02.1930 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. 
Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої 
обл. від 05.05.1948 р. засудж. на 25 р. позбавлен-
ня волі. Реабіл. 13.12.1989 р.

ШПАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1918 р.н., с. Кру-
тогорб Гайсинського р-ну, прож. м. Камишин 
Волгоградської обл., РФ, українець, із селян, 
освіта середня, вахтер табору військовополоне-
них № 409, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.01.1946 р. 
Етапований до м. Він ниця. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 08.09.1946 р. засудж. на 8 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду УРСР від 12.11.1946 р. справа 
припинена.

ШПАК ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Крутогорб Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. Справу направлено на розгляд Трійки 
УНКВС. Подальша доля невідома. Реабіл. 
18.09.1996 р.

ШПАК ГЖЕГОЖ (ГРИГОРІЙ) ЮЗЕФОВИЧ, 
1890 р.н., с. Мурафа Шаргородського р-ну, поляк, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШПАК ГОЛДА СЕНДЕРІВНА (СЕМЕНІВ-
НА), 1902 р.н., м. Тульчин, єврейка, із робітни-
ків, освіта середня, робітниця артілі «Кустпром», 
не одруж. Арешт. 05.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4 
КК УСРР. За постановою Тульчинського окрвід-
ділу ДПУ від 31.10.1929 р. справа припинена.

ШПАК ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Човновиця Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 05.07.1937 р. Звинувач. за ст. 58-8, 
9, 10, 11 КК Грузинської РСР. За вироком ВТ За-
кавказького ВО від 03.12.1937 р. засудж. на 20 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.11.1963 р.

ШПАК ЗАХАР ІЛЬКОВИЧ, 1887 р.н., с. Чер-
нятин Жмеринського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
справа припинена.

ШПАК ІВАН ІЛЛІЧ, 1902 р.н., с. Чернятин 
Жмеринського р-ну, українець, малописьменний, 
робітник ст. Козятин, не одруж. Арешт. 01.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 03.05.1933 р. 
справа припинена.

ШПАК ІВАН СЕВАСТИЯНОВИЧ, 1901 р.н., 
кол. с. Травна, теп. у складі с. Мурафа Шаргород-
ського р-ну, прож. смт Чернівці, поляк, із селян, 
освіта середня спеціальна, агроном МТС, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УСРР. За постановою Шаргородського РВ 
ДПУ від 25.10.1932 р. справа припинена. Вдруге 
заарешт. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 27.03.1989 р.

ШПАК ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Мурафа Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, робітник маслозаводу, одруж. 
Арешт. 08.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 7, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. 
Реабіл. 30.03.1989 р.

ШПАК ЛЕОНТІЙ МЕФОДІЙОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Стольничени Єдинецького р-ну, Молдова, 
прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, молдованин, із 
селян, освіта початкова, охоронець плодозаводу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 05.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6 «а», 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. роз-
стріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 21.09.1957 р.

ШПАК МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Стрільники Путивльського р-ну Сумської обл., 
українець, із селян, письменний, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж. Арешт. 22.03.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою УНКДБ 
Він ниць кої обл. від 13.04.1944 р. справа припинена.

ШПАК МИХАЙЛО ІСАКОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Слобода-Носковецька, прож. с. Северинівка 
Жмеринського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
08.12.1941 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. 
За вироком ВТ Сталінградської залізниці, РФ, від 
03.03.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.03.1996 р.
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ШПАК ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Яблуновиця Оратівського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
11.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою дільничного прокурора від 20.04.1931 р. 
справа припинена.

ШПАК ОЛЕКСІЙ КАСЯНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Ліщинці Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, письменний, рахівник колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 12.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6, 7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. Ре-
абіл. 12.09.1958 р.

ШПАК ОНИСИМ АРХИПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Глибочок Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 24.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
02.06.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
27.09.1989 р.

ШПАК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської 
обл., прож. смт Літин, українець, із селян, освіта 
початкова, заготівельник контори «Плодоовоч», 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.01.1938 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 26.07.1989 р.

ШПАК ПЕТРО КАРПОВИЧ, 1890 р.н., с. Гли-
бочок Тростянецького р-ну, прож. с. Соболівка Теп-
лицького р-ну, українець, із селян, освіта серед-
ня, учитель, одруж., 3 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 20.05.1933 р. 
справа припинена.

ШПАК СОФРОН СЕМЕНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Велика Вулига Тиврівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 04.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 10.11.1989 р.

ШПАК ХАРИТОН МАТВІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Ліщинці Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. 05.11.1930 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 12.12.1937 р. 
Реабіл. 19.07.1989 р.

ШПАК ЯН МИКОЛАЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Підвисоке Оратівського р-ну, прож. м. Він ниця, 
поляк, із дворян, освіта середня, на час ареш ту 
без певних занять, не одруж. Арешт. у квітні 
1919 р. Звинувач. за «участь у шпигунстві на ко-
ристь білополяків». За постановою Він ниць кої 
губНК від 17.04.1919 р. справа припинена.

ШПАК ЯНКО ГАБРОВИЧ, 1910 р.н., с. Мура-
фа Шаргородського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
27.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6, 8, 9 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 17.03.1933 р. 
розстріляний 28.03.1933 р. Реабіл. 10.11.1990 р.

ШПАКІВСЬКИЙ АНДРІЙ ФРОЛОВИЧ, 
1858 р.н., кол. с. Переволока Грозненської губ., 
РФ, прож. м. Він ниця, росіянин, із службовців, 
освіта вища, учитель, одруж. Арешт. 22.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 05.10.1956 р.

ШПАКІВСЬКИЙ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, 
1893 р.н., кол. с. Ясенки, Галичина, прож. хут. Ко-
маровецький Барського р-ну, чех, із селян, освіта 
початкова, тесля колгоспу, одруж. Арешт. 
06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.09.1938 р. розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 
27.11.1989 р.

ШПАКОВАТИЙ МИРОН ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Котюжани Мурованокуриловецького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, їздовий інкубаторної 
станції, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ШПАКОВАТИЙ СТАХ СЕМЕНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Котюжани Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із селян, неписьменний, хлібороб, 
не одруж., 2 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
02.03.1938 р. Реабіл. 21.05.1960 р.

ШПАКОВАТИЙ ФРАНЦ ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Котюжани Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. роз-
стріляний 02.03.1938 р. Реабіл. 19.07.1989 р.

ШПАКОВИЧ АРСЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1894 р.н., м. Бар, українець, із службовців, освіта 
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незакінчена вища, землеупорядник райвиконко-
му, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.12.1928 р. Звину-
вач. за ст. 58-2, 11 КК РСФРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 08.07.1929 р. ув’язн. на 5 р. концтабо-
рів. Реабіл. 19.12.1994 р.

ШПАЛИНСЬКА (ШПОЛИНСЬКА) СОФІЯ 
ЛЮДВИКІВНА, 1899 р.н., м. Київ, прож. м. Гай-
син, полька, із службовців, освіта середня, бух-
галтер плодоовочевого заводу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.11.1937 р. 
розстріляна 15.02.1938 р. Реабіл. 27.05.1958 р.

ШПАЛИНСЬКИЙ (ШПОЛИНСЬКИЙ) ФЕ-
ЛІЦІАН ФРАНЦОВИЧ, 1889 р.н., с. Червоне Бер-
дичівського р-ну Житомирської обл., прож. 
м. Гайсин, поляк, із робітників, освіта початкова, 
бухгалтер плодоовочевого заводу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 13.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 27.10.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. 
Реабіл. 27.05.1958 р.

ШПАНІНА РАЇСА ІЗРАЇЛІВНА, 1906 р.н., 
м. Кишинів, Молдова, прож. м. Він ниця, єврейка, 
із службовців, освіта середня, учениця медичних 
курсів, не одруж. Арешт. 07.03.1925 р. Звинувач. 
за ст. 61 КК УСРР. За вироком Подільського гу-
бернського суду від 11.07.1925 р. справа припине-
на. Вдруге за арешт. 16.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Втретє за арешт. За постановою ОН 
МДБ СРСР від 28.11.1951 р. заслана в Комі АРСР, 
РФ. Реабіл. 16.08.1956 р.

ШПАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, 
1894 р.н., смт Нова Ушиця Хмельницької обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із духовенства, осві-
та вища, головний інспектор тресту контори «Го-
ловцукор», одруж., 2 дітей. Арешт. 13.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 17.10.1956 р.

ШПАНОВСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1885 р.н., с. Немиринці Бердичівського р-ну Жи-
томирської обл., прож. м. Він ниця, українець, із 
службовців, освіта вища, директор державних кур-
сів українознавства, одруж. Арешт. 24.08.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 04.05.1930 р. справа припинена.

ШПАРКИЙ МИРОН ГНАТОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Букатинка Чернівецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 

Арешт. 25.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. 
Реабіл. 07.10.1959 р.

ШПАРКИЙ ФЕДІР УСТИМОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Слобода-Бушанська Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.12.1989 р.

ШПАРСЬКА ПАРАСКА ІВАНІВНА, 1901 р.н., 
с. Дорошівка, прож. с. Слобода-Бушанська Ям-
пільського р-ну, українка, із селян, освіта почат-
кова, колгоспниця, одруж. Арешт. 20.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 30.12.1989 р.

ШПАЧЕНКО ІЛАРІОН ГАВРИЛОВИЧ, 
1906 р.н., с. Пиріжна Кодимського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Гонорівка Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. 
Реабіл. 05.12.1989 р.

ШПАЧЕНКО ФЕДІР ЮХИМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Жеребки Старокостянтинівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Маркуші Хмільницького 
р-ну, українець, на час арешту без певних занять. 
Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.04.1989 р.

ШПАЧИНСЬКИЙ ДМИТРО АМВРОСІЙО-
ВИЧ, 1885 р.н., с. Томашпіль Хмільницького р-ну, 
прож. с. Поташня Бершадського р-ну, українець, 
із духовенства, освіта незакінчена вища, свяще-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 22.02.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою 
Тульчинської окртрійки ДПУ від 22.03.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 15.09.1995 р.

ШПАЧИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Хутори-Кривошиїнецькі Хмільниць-
кого р-ну, прож. м. Він ниця, українець, із служ-
бовців, освіта початкова, статистик відділу охоро-
ни здоров’я виконавчого комітету обласної ради 
депутатів трудящих, одруж. Арешт. 12.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. 
розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 09.10.1957 р.
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ШПАЧИНСЬКИЙ СТЕПАН ФЕОДОСІЙО-
ВИЧ, 1879 р.н., смт Віньківці Хмельницької обл., 
прож. м. Гайсин, українець, із селян, освіта се-
редня спеціальна, священик, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
10.10.1989 р.

ШПАЧИНСЬКИЙ ФЕОФІЛ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1896 р.н., с. Багринівці Літинського р-ну, украї-
нець, із духовенства, освіта середня, учитель, не-
одруж. Арешт. 19.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
16.12.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
04.12.1989 р.

ШПАЧУК ВАСИЛЬ АРТЕМОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Попівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, комірник колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 16.10.1937 р. розстріляний 01.11.1937 р. 
Реабіл. 17.06.1959 р.

ШПАЧУК ВОЛОДИМИР ДЕМ’ЯНОВИЧ, 
1874 р.н., с. Попівка Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, хлібороб, одруж. 
Арешт. 07.05.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 12.07.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 06.10.1993 р.

ШПЕКЛІРНИЙ ГАВРИЛО СЕМЕНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Стіна Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 10.09.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 13.12.1931 р. справа припинена.

ШПЕКЛІРНИЙ ГЕРМАН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1900 р.н., с. Стіна Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою прокурора Тульчин-
ської дільниці від 08.04.1932 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 16.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. Реа-
біл. 20.04.1989 р.

ШПЕКЛІРНИЙ САВА ЙОСИПОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Стіна Томашпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ШПЕКЛІРНИЙ СЕРАФИМ САВОВИЧ, 
1908 р.н., с. Стіна Томашпільського р-ну, прож. 
станиця Лабинська Краснодарського краю, РФ, 
українець, із селян, малописьменний, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 28.12.1941 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За постановою 
ОВ Північно-Кавказького ВО від 12.02.1942 р. 
справа припинена.

ШПЕРЛІНГ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1895 р.н., м. Київ, прож. м. Козятин, українець, із 
службовців, освіта середня, технік залізниці, 
одруж. Арешт. 18.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
22.09.1989 р.

ШПЕТНИЙ ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Веселівка Теплицького р-ну, українець, із селян, 
письменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.07.1960 р.

ШПИКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФОКОВИЧ, 
1891 р.н., с. Стратіївка Чечельницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 22.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 24.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 26.02.1990 р.

ШПИЛЕВСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦОВИЧ, 
1890 р.н., м. Жмеринка, поляк, із робітників, ма-
лописьменний, кочегар вагоноремонтного заво-
ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.02.1936 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 07.03.1936 р. заслан. на 5 р. Реа-
біл. 26.09.1962 р.

ШПИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФРАНЦО-
ВИЧ, 1879 р.н., м. Він ниця, поляк, із ремісників, 
освіта початкова, фотограф артілі «Побут», 
одруж., 2 дітей. Арешт. 04.11.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 437 ВП від 
19.03.1939 р. справа припинена.

ШПИЛЕВСЬКИЙ ТОМАШ ФРАНЦОВИЧ, 
1887 р.н., м. Жмеринка, поляк, із робітників, ма-
лописьменний, робітник матеріального складу 
ст. Жмеринка, одруж., 3 дітей. Арешт. 03.01.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
транспортного прокурора Пів ден но-За хід ної за-
лізниці від 25.01.1935 р. справа припинена.

ШПИЛЕР АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Житники Жашківського р-ну Черкаської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта по-
чаткова, бухгалтер відділу місцевої промисло-
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вості виконавчого комітету міської ради, розлуч., 
2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 14.05.1958 р.

ШПИЛЬ ЛЕОНТІЙ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 6, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстріляний 
07.10.1938 р. Реабіл. 20.09.1989 р.

ШПИЛЬОВИЙ АНТОН ОНИСИМОВИЧ, 
1881 р.н., с. Слобода Тетіївського р-ну Київської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, мало-
письменний, тарифознавець Він ниць кої залізни-
ці, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої 
залізниці від 29.07.1944 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Ре-
абіл. 27.12.1991 р.

ШПИЛЬОВИЙ МИХАЙЛО НИКИФОРО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 24.07.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 23.08.1937 р. розстрі-
ляний 31.08.1937 р. Реабіл. 27.07.1989 р.

ШПИЛЬОВИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1886 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, пекар хлі-
бопекарні, вдівець, 2 дітей. Арешт. 19.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ШПИЛЬОВИЙ СИЛЬВЕСТР ДМИТРОВИЧ, 
1907 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, прож. 
с. Чорномин Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 20.05.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком ВТ Одеського ВО від 
28.06.1940 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 30.04.1991 р.

ШПИЛЬОВИЙ ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 16.07.1958 р.

ШПИЛЬЧАК ОНУФРІЙ ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
м. Дрогобич Львівської обл., прож. с. Сальник 
Калинівського р-ну, українець, із робітників, ма-

лописьменний, тесля, одруж., 1 дитина. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.03.1959 р.

ШПИЛЬЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Петримани Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.08.1962 р.

ШПИЛЬЧУК ГАННА ПЕТРІВНА, 1891 р.н., 
с. Новосілка, прож. с. Бахтин Мурованокурило-
вецького р-ну, українка, із селян, малописьмен-
на, колгоспниця, одруж. Арешт. 27.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. на 3 р. позбавлена 
права проживати у визначених місцях. Реабіл. 
20.11.1989 р.

ШПИЛЬЧУК ІЛЛЯ СЕМЕНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Бахтин Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.08.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11, 12 КК УСРР. За вироком Мо ги лів-
По діль сь кого окрсуду від 06.11.1929 р. розстріля-
ний 31.03.1930 р. Реабіл. 20.09.1994 р.

ШПИЛЬЧУК КСЕНІЯ ТИХОНІВНА, 1890 р.н., 
с. Бахтин Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнка, із селян, неписьменна, колгоспниця, одруж. 
Арешт. 12.05.1935 р. Звинувач. за ст. 17, 54-8 КК 
УСРР. За вироком ВТ 17 СК від 09.08.1935 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 04.12.1937 р. термін покарання зміне-
ний на 5 р. ВТТ. Реабіл. 26.11.1992 р.

ШПИЛЬЧУК СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Бахтин Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.08.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 12, 56-21 КК УСРР. За вироком Мо ги-
лів-По діль сь кого окрсуду від 05.09.1929 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.09.1994 р.

ШПИНЯК ОЛЕКСАНДР ЛУКИЧ, 1897 р.н., 
с. Качанівка Хмільницького р-ну, прож. с. Нос-
ківці Жмеринського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, рільник радгоспу, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 03.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ШПИРКО ІВАН ФИЛИМОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Сербинівці Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
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5 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 16.05.1933 р. справа припинена.

ШПИРКО МАРЦИН СЕМЕНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, сторож кол-
госпу. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. 
Реабіл. 31.05.1989 р.

ШПИРКО СТАХ СЕМЕНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 10.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1958 р.

ШПИТА АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Метанівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 10.05.1932 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ШПИТА ГАВРИЛО ПОРФИРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, вантажник цук ро за во ду, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 10.05.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою Гайсинсько-
го РВ НКДБ від 08.07.1944 р. справа припинена.

ШПИТАЛЕНКО АДАМ ФЕДОРОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Рогинці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 8 ді-
тей. Арешт. 03.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
06.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 23.08.1989 р.

ШПІГАНЕВИЧ БОЛЕСЛАВ ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1898 р.н., с. Телепеньки Він ниць кого р-ну, 
поляк, із ремісників, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 12.01.1938 р. розстріляний 
31.01.1938 р. Реабіл. 04.01.1958 р.

ШПІГАНЕВИЧ ВІКЕНТІЙ АНТОНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Малі Крушлинці Він ниць кого р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник. 
Арешт. 07.05.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстріляний 
22.09.1938 р. Реабіл. 19.06.1989 р.

ШПІГАНЕВИЧ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 
1892 р.н., с. Гавришівка Літинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, пасічник колгоспу, 

одруж., 1 дитина. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
02.12.1937 р. Реабіл. 07.04.1989 р.

ШПІГЕЛЬМАН СРУЛЬ ХАЇМОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із міщан, мало-
письменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.08.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 27.11.1945 р. виправданий.

ШПІРО ХАЇМ ЛЕЙБОВИЧ, 1898 р.н., м. Лодзь, 
Польща, прож. м. Він ниця, єврей, із робітників, 
освіта вища, одруж., 3 дітей. Арешт. 25.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 27.08.1959 р.

ШПІЦБЕРГ СРУЛЬ ДАВИДОВИЧ, 1871 р.н., 
смт Вовковинці Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Козятин, єврей, із торгов-
ців, освіта початкова, сторож контори «Він-
ницяторг», одруж. Арешт. 23.09.1935 р. Звинувач. 
за ст. 54-4 КК УСРР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 03.12.1935 р. засудж. на 1 р. і 6 міся-
ців ВТТ. Реабіл. 28.06.1994 р.

ШПОДЕРСЬКИЙ ЯН АДАМОВИЧ, 1884 р.н., 
м. Радом, Польща, прож. смт Крижопіль, поляк, 
із службовців, освіта неповна середня, експе-
дитор цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 10.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.10.1956 р.

ШПОНАРСЬКИЙ РОМАН ЛЕОНАРДОВИЧ, 
1911 р.н., с. Рахни-Польові Тиврівського р-ну, 
прож. с. Журавне Літинського р-ну, поляк, із 
службовців, освіта неповна середня, моторист 
колгоспного млина, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 14.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.02.1959 р.

ШПОПИНСЬКА МІНОДОРА ОМЕЛЯНІВ-
НА, 1893 р.н., с. Попівці Барського р-ну, україн-
ка, із селян, малописьменна, колгоспниця, не-
одруж. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1, 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
02.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1956 р.

ШПОРНИЙ ГАВРИЛО АНТОНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Стайки Кагарлицького р-ну Київської обл., 
прож. кол. с. Талимонівка, теп. у складі м. Козя-
тин, українець, із селян, освіта початкова, ін-
структор бджільництва районного земельного 
відділу, одруж., 2 дітей. Арешт. 09.03.1938 р. Зви-
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нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. 
розстріляний 26.04.1938 р. Реабіл. 18.04.1957 р.

ШПОРТ АНДРІЙ МАТВІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Сальниця Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 05.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 26.02.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 29.12.1965 р.

ШПОРТІЙ СТЕПАН ЯКОВИЧ, 1876 р.н., 
смт Копайгород Барського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 01.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК 
УРСР. За постановою Копайгородського РВ 
НКВС від 14.06.1938 р. справа припинена.

ШПОРТКО АНТОН ПРОКОПОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Вітрівка Ямпільського р-ну, українець, на час 
арешту без певних занять. Арешт. 28.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 19.12.1937 р. роз-
стріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 22.12.1989 р.

ШПОРТКО ГНАТ АНДРІЙОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вчитель, не одруж. Арешт. 
04.12.1947 р. Звинувач. за ст. 51-1 «б» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ МВС Він ниць кої обл. від 
23.02.1948 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 19.02.1959 р.

ШПОРТКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Вітрівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, робітник цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 
28.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 22.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.10.1956 р.

ШПОРТКО МИХАЙЛО ПРОКОПОВИЧ, 
1909 р.н., с. Вітрівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 21.12.1937 р. розстріляний 
29.01.1938 р. Реабіл. 02.03.1962 р.

ШПОРТКО НИКИФОР ІЛЛІЧ, 1881 р.н., 
с. Демидівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, робітник радгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 15.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.10.1989 р.

ШПОРТКО ПРОКІП АНДРІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Вітрівка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 

КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ШПОРТКО ФЕДІР ЗАХАРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 02.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.05.1932 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 08.01.1990 р.

ШПОРТЮК ЯСОН МАКАРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.12.1989 р.

ШПОТА ХАРИТОН СЕМЕНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Підвисоке Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 7 ді-
тей. Арешт. 20.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.03.1931 р. розстріляний 17.03.1931 р. Реабіл. 
30.11.1989 р.

ШПОТАКІВСЬКИЙ КАЗИМИР ІВАНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Северинівка Ямпільського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 30.01.1921 р. Звинувач. за «участь 
у збройному повстанні». За постановою Поділь-
ської губНК від 04.04.1921 р. справа припинена.

ШПОТАКІВСЬКИЙ МАКАР ЗАХАРОВИЧ, 
1904 р.н., с. Петриківці Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, службовець 
цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 13.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За поста-
новою Мо ги лів-По діль сь кої райпрокуратури від 
05.07.1939 р. справа припинена.

ШПОТАКІВСЬКИЙ МИТРОФАН ІЛАРІО-
НОВИЧ, 1885 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, укра-
їнець, із робітників, освіта неповна середня, го-
ловний бухгалтер млинарного тресту, одруж., 
5 дітей. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.05.1938 р. розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 
02.09.1959 р.

ШПОТАКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1898 р.н., с. Добрянка Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 18.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 23.11.1989 р.
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ШПОТАКІВСЬКИЙ РОМАН ЗАХАРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Петрашівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, ремісник-швець, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Мо ги лів-По-
діль сь кої райпрокуратури від 05.07.1939 р. спра-
ва припинена.

ШПОТАКІВСЬКИЙ ФЕДОТ ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1884 р.н., м. Ямпіль, українець, із селян, 
письменний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
21.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. 
За постановою ОН ОДПУ від 03.09.1929 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Реабіл. 12.04.1995 р.

ШПУР ГНАТ ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., с. Йо-
сипівка Козятинського р-ну, українець, із селян, 
письменний, водій радгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.09.1935 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.10.1935 р. справа припинена.

ШРАГА ГРИГОРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Хмельницький, прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, єврей, із робітників, освіта початкова, май-
стер токарного цеху, одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 06.06.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 31.05.1995 р.

ШРАГА СОЛОМОН ГЕРШКОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Одеса, прож. с. Сербинівці Жмеринського р-ну, 
єврей, із службовців, освіта початкова, прода-
вець крамниці сільського споживчого товариства, 
одруж. Арешт. 07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.09.1958 р.

ШРАЄР АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Ейленбург, Німеччина, прож. с. Баштанків Ко-
димського р-ну Одеської обл., німець, із міщан, 
освіта початкова, сепараторник молокозаводу, 
одруж. Арешт. 25.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. Етапований у РФ. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 13.02.1943 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 17.11.1994 р.

ШРАЄР ІСААК ШМЕРЛЬОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Хотин Чернівецької обл., прож. м. Він ниця, 
єврей, із службовців, освіта початкова, сторож 
цук ротресту, не одруж. Арешт. 01.01.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.11.1989 р.

ШРАЙБМАН ПІНЯ ГЕРШКОВИЧ, 1906 р.н., 
м. Бершадь, єврей, із робітників, освіта початко-

ва, пекар, одруж., 3 дітей, в’язень Абінського 
спецтабору НКВС Краснодарського краю, РФ, 
для військовослужбовців, які перебували у ні-
мецькому полоні або на окупованій території. 
Звинувач. 29.07.1942 р. за «зраду Батьківщини». 
За постановою ОН НКВС СРСР від 05.05.1943 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.04.1998 р. 

ШРАМ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., с. Унг-
ри Окницького р-ну, Молдова, прож. с. Бронниця 
Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
15.06.1927 р. Звинувач. за ст. 54-11, 56-24 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 16.09.1927 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 13.12.1995 р.

ШРАМКО АНДРІЙ АНТОНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Воробіївка, прож. с. Мухівці Немирівського р-ну, 
українець, їздовий лісництва. Арешт. 08.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 10.05.1989 р.

ШРАМКО ІЛЛЯ АРСЕНІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Мухівці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, диякон автокефальної укра-
їнської церкви, одруж., 4 дітей. Арешт. 25.04.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 19.06.1930 р. засланий на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ШРАМКО КУЗЬМА ТРОХИМОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Мухівці Немирівського р-ну, українець, вій сь-
ко во служ бо вець. За вироком ВТ 3 запасної СБ від 
12.02.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.06.1991 р.

ШРАМКО ЛУК’ЯН АРСЕНТІЙОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Мухівці Немирівського р-ну, прож. м. Неми-
рів, українець, із селян, освіта початкова, майстер 
заготівельної контори, одруж., 3 дітей. Арешт. 
05.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
18.04.1957 р.

ШРАМКО ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ, 
1898 р.н., с. Мухівці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кої 
міжрайпрокуратури від 17.06.1931 р. справа при-
пинена. Вдруге заарешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
20.03.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
05.12.1989 р.

ШРАМКО ОЛЕКСІЙ АНТОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Мухівці Немирівського р-ну, прож. с. Сальник 
Калинівського р-ну, українець, із селян, освіта 
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середня, священик, одруж., 2 дітей. Арешт. 
02.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 06.03.1930 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів. Вдруге за арешт. 02.09.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11, 12 КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 16.02.1932 р. ув’язн. на 
5 р. концтаборів. Реабіл. 03.11.1989 р. Втретє заа-
решт. Звинувач за ст. 58-10 КК РРФСР. За поста-
новою ОН НКВС СРСР від 11.02.1942 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 25.10.1955 р.

ШРАМКО СТЕПАН МАТВІЙОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Мухівці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 04.05.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
26.05.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
29.12.1989 р.

ШРАМКО ФЕДІР АНТОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Воробіївка Немирівського р-ну, українець, 
колгоспник. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за 
«участь у контрреволюційній діяльності». За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
29.12.1937 р. розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 
15.06.1989 р.

ШРЕЙТЕР АНТОН ДМИТРОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Ладижин Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 25.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1937 р. 
розстріляний 13.10.1937 р. Реабіл. 22.03.1961 р.

ШТАЄР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Пасічне Надвірнянського р-ну Іва но-Фран ків-
сь кої обл., на час арешту без певного місця про-
живання і занять, українець, не одруж. Арешт. 
06.09.1940 р. Звинувач. за ст. 54-6, 13 КК УРСР. 
За постановою ДТВ НКВС ст. Жмеринка від 
05.10.1940 р. справа припинена.

ШТАЙКМАН РАЙНГОЛЬД КАРЛОВИЧ, 
1888 р.н., кол. с. Колонія-Антонівка, Автономна 
Молдавська Радянська Соціалістична Республі-
ка, прож. с. Деребчин Шаргородського р-ну, ні-
мець, із службовців, освіта неповна середня, са-
дівник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.11.1936 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого 
обл су ду від 26.03.1939 р. виправданий.

ШТАНЬКІВСЬКИЙ ЯКІВ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1881 р.н., смт Вендичани Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, вдівець, 2 дітей. Арешт. 23.12.1949 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За виро-

ком Він ниць кого обл су ду від 05.01.1950 р. засудж. 
на 25 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1992 р.

ШТАРК СОФІЯ ЕДУАРДІВНА, 1891 р.н., 
м. Він ниця, полька, із торговців, освіта середня, 
на час арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
07.08.1934 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 07.04.1935 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 01.07.1959 р.

ШТАРКМАН УШЕР ФІШЕРОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Мурафа Шаргородського р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із службовців, освіта неповна серед-
ня, бухгалтер контори «Облсоюздрук», не одруж. 
Арешт. 01.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 25.05.1938 р. 
Реабіл. 19.07.1956 р.

ШТАУБЕР ВОЛЬДЕМАР ЯКУБОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Блюменштат, Німеччина, прож. м. Немирів, ні-
мець, із робітників, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж. Арешт. 26.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 05.01.1989 р.

ШТАУС АДАМ ФРАНЦОВИЧ, 1905 р.н., кол. 
с. Бедюлове Фрунзівського р-ну Одеської обл., 
прож. м. Він ниця, німець, із службовців, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 20.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 02.10.1938 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
31.10.1989 р.

ШТЕБНЕР РАЙНГОЛЬД ДАНИЛОВИЧ, 
1884 р.н., с. Новий Кривин Славутського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, німець, із селян, освіта початкова, майстер 
молочного товариства, не одруж. Арешт. 20.08.1930 р. 
Звинувач. за ст. 16, 80, 54-6 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 19.03.1931 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Вдруге за арешт. За постановою 
Трійки УНКВС Краснодарського краю, РФ, від 
07.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. позбавлення волі. Ре-
абіл. 09.01.1990 р.

ШТЕЙГЕ ГЕЛЬМУТ АЛЬБЕРТОВИЧ, 
1916 р.н., м. Шарлоттенбург, Німеччина, німець, 
із ремісників, освіта середня, на час арешту без 
певних занять, не одруж. Арешт. 29.06.1936 р. Ям-
пільським прикордонним загоном НКВС. Звину-
вач. за ст. 54-6, 13, 71 КК УСРР. За вироком ВТ 
КВО від 19.12.1936 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 
02.06.1959 р.
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ШТЕЙН АБРАМ БОРИСОВИЧ, 1912 р.н., 
м. Тульчин, єврей, із ремісників, освіта неповна 
середня, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 03.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
03.05.1937 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 31.08.1992 р.

ШТЕЙН НАУМ (НУХИМ) АБРАМОВИЧ, 
1889 р.н., м. Він ниця, єврей, із ремісників, мало-
письменний, фотограф артілі, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 25.04.1941 р. Етапований у РФ. Звинувач. 
за ст. 54-13 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 24.02.1943 р. розстріляний 06.03.1945 р. 
Реабіл. 05.08.1992 р.

ШТЕЙНБЕРГ ІДЕЛЬ АБРАМОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Ворошилівка Тиврівського р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із службовців, освіта середня, заві-
дувач організаційного відділу Він ниць кого обл-
виконкому, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 8, 11 КК УРСР. За вироком 
Верховного суду СРСР від 26.12.1937 р. розстрі-
ляний 27.12.1937 р. Реабіл. 24.12.1957 р.

ШТЕЙНБЕРГ-ДЕРЕР ГАННА ГРИГОРІВНА, 
1899 р.н., с. Гущинці Калинівського р-ну, прож. 
м. Він ниця, єврейка, із торговців, освіта середня, 
на час арешту без певних занять, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.12.1937 р. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 05.02.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
25.03.1958 р.

ШТЕЙНГАРТ СРУЛЬ МОРДКОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Хмільник, прож. м. Він ниця, єврей, із служ-
бовців, освіта середня, інспектор управління кі-
нофікації обласного кінофототресту, одруж., 
2 дітей. Арешт. 17.07.1938 р. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. роз-
стріляний 20.09.1938 р. Реабіл. 09.08.1957 р.

ШТЕЙНКЕ ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Новомиргород Кіровоградської обл., прож. 
с. Балки Барського р-ну, українець, із міщан, 
освіта початкова, завідувач господарства колгос-
пу, одруж., 5 дітей. Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. 
за «участь у контрреволюційній діяльності». За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
21.08.1937 р. розстріляний 29.08.1937 р. Реабіл. 
17.08.1989 р.

ШТЕЙНМАН АБРАМ ЯНКЕЛЬОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Чернівці, єврей, із ремісників, освіта по-
чаткова, ремісник-миловар, не одруж. Арешт. 
06.11.1927 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою Мо ги лів-По діль сь кої окрпрокурату-
ри від 13.04.1928 р. справа припинена.

ШТЕЙНРАСЕР МОРДКО АБРАМОВИЧ, 
1874 р.н., м. Ямпіль, єврей, із ремісників, мало-

письменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
19.09.1937 р. Звинувач. за ст. 80, 54-10 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 19.11.1937 р. розстріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 
25.09.1989 р.

ШТЕЛЬМАХ АНТОН ПИЛИПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Лу ка-Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
20.12.1989 р.

ШТЕЛЬМАХ ГРИГОРІЙ САВОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Печера Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, псаломщик церкви с. Сокі-
лець Немирівського р-ну, одруж. Арешт. 03.07.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 21.12.1944 р. 
справа припинена у зв’язку зі смертю. Реабіл.

ШТЕЛЬМАХ ДЕМКО АНДРІЙОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 17.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 22.10.1958 р.

ШТЕЛЬМАХ МАКСИМ ЄВДОКИМОВИЧ, 
1902 р.н., с. Жуківці Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 30.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 10.05.1944 р. справа припинена.

ШТЕЛЬМАХ МАКСИМ ЯКУБОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Ліщинці Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
01.12.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умовно). 
Реабіл. 20.02.1990 р.

ШТЕЛЬМАХ ОНУФРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1890 р.н., смт Скала-Подільська Борщівського 
р-ну Тернопільської обл., прож. с. Пеньківка Шар-
городського р-ну, українець, із селян, неписьмен-
ний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 24.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШТЕЛЬМАХ ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Телелинці Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ШТЕЛЬМАХ СИЛЬВЕСТР ПИЛИПОВИЧ, 
1899 р.н., с. Лу ка-Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШТЕЛЬМАХ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 
1917 р.н., с. Черепашинці, прож. ст. Голендри Ка-
линівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, монтер зв’язку ст. Він ниця, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої залізниці від 
09.10.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.04.1992 р.

ШТЕЛЬМАХ-ГАНДЗЮК СТЕПАН ПИЛИ-
ПОВИЧ, 1903 р.н., с. Телелинці Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 15.05.1933 р. 
справа припинена.

ШТЕЛЬМАХОВ СЕМЕН МИКИТОВИЧ, 
1891 р.н., кол. с. Гулівка Новозибківського пов. 
Чернігівської губ., прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, українець, із робітників, освіта початкова, 
начальник шляхово-експлуатаційної дільниці, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 16.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 09.09.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
09.01.1990 р.

ШТЕМБУЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1901 р.н., с. Тернівка Бершадського р-ну, прож. 
м. Бершадь, українець, із службовців, малопись-
менний, лісотехнік районного лісового господар-
ства, не одруж. Арешт. 19.10.1936 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 27.12.1937 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Вдруге 
звинувач.: «відбуваючи покарання в тюрмі, не 
припиняв контрреволюційної діяльності; мав те-
рористичні наміри щодо керівників партії та уря-
ду». За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 10.05.1938 р. 
Реабіл. 29.09.1992 р.

ШТЕМПЛЕВСЬКИЙ ФРАНЦ МИХАЙЛО-
ВИЧ-АНТОНОВИЧ, 1888 р.н., кол. с. Гнойко Штоп-
ницького пов. Келецької губ., Польща, прож. с. По-
півці Барського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За 

рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.12.1937 р. 
розстріляний 28.01.1938 р. Реабіл. 26.07.1989 р.

ШТЕНДАЛЬ ІЗРАЇЛЬ АБРАМОВИЧ, 1908 р.н., 
м. Ладижин Тростянецького р-ну, прож. м. Він-
ниця, єврей, із торговців, освіта неповна середня, 
на час арешту без певних занять, не одруж. 
Арешт. 08.05.1925 р. Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого окрсуду від 19.08.1925 р. 
справа припинена.

ШТЕНКЕР СИЛЬВЕСТР ЮСТИНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Піщана Балтського р-ну Одеської обл., 
прож. с. Бирлівка Бершадського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, вчитель, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 21.05.1933 р. справа припинена.

ШТЕНЦЕЛЬ ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
м. Прага, Чеська Республіка, прож. с. Баштанків 
Кодимського р-ну Одеської обл., чех, із ремісни-
ків, неписьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
19.06.1931 р. Звинувач. за ст. 16, 80 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.11.1931 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ШТЕНЦЛЕР ЛЕОН МИХАЙЛОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Почапинці Тернопільського р-ну Тернопіль-
ської обл., прож. м. Він ниця, єврей, із робітників, 
освіта вища, ветеринарний лікар ст. Він ниця, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 15.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 13.02.1990 р.

ШТЕПА СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ, 1899 р.н., 
м. Городище Київської обл., прож. м. Гнівань 
Тиврівського р-ну, українець, із робітників, осві-
та вища, інженер цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 12.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 
27.06.1959 р.

ШТЕПЕНКО МИХАЙЛО ГЕРАСИМОВИЧ, 
1895 р.н., с. Ободівка Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 19.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Чечельницького РВ 
ДПУ від 01.02.1933 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. 06.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 
25.04.1938 р. Реабіл. 03.10.1957 р.

ШТЕРЕНБЕРГ ЯКІВ ХАЇМОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Качківка Ямпільського р-ну, єврей, із ремісни-
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ків, малописьменний, продавець крамниці сіль-
ського споживчого товариства, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.06.1959 р.

ШТЕРЕНФЕЛЬД ХАЯ БЕНЦІОНІВНА, 
1908 р.н., смт Чернівці, єврейка, із міщан, мало-
письменна, домогосподарка, не одруж. Арешт. 
13.07.1924 р. Звинувач. за ст. 10, 83, 84, 103 ч. 1 
КК УСРР. За постановою Подільського губвідді-
лу ДПУ від 31.01.1925 р. справа припинена.

ШТЕРЕНШТЕЙН ІЛЛЯ ХАЇМОВИЧ, 1874 р.н., 
м. Ямпіль, єврей, із ремісників, освіта початкова, 
ремісник, одруж., 4 дітей. Арешт. 12.07.1928 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 30.04.1929 р. на 3 р. позбавле-
ний права проживати у прикордонній зоні. Реа-
біл. 20.11.1995 р.

ШТЕРЕНШТЕЙН ЙОСИП ІЛЛІЧ, 1903 р.н., 
м. Ямпіль, єврей, із ремісників, освіта початкова, 
ремісник, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.07.1928 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 30.04.1929 р. на 3 р. позбавле-
ний права проживати у прикордонній зоні. Реа-
біл. 20.11.1995 р.

ШТЕРКУН КОНОН САВОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Степанки Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1989 р.

ШТЕРМЕР ГОТФРІД ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Придністрянське Ямпільського р-ну, німець, 
комірник колгоспу. Арешт. 25.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. роз-
стріляний 02.03.1938 р. Реабіл. 15.12.1989 р.

ШТЕРН МИХАЙЛО ДАВИДОВИЧ, 1908 р.н., 
м. Томашів, Польща, прож. м. Жмеринка, єврей, 
із службовців, освіта неповна середня, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж. Арешт. 19.07.1945 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ 20 СД 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.07.1967 р.

ШТЕФАНІВСЬКИЙ АНТОН ІВАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Шелехове Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Сальник Калинівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, конюх сіно-
пункту ст. Калинівка, одруж. Арешт. 23.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.08.1937 р. 
розстріляний 19.08.1937 р. Реабіл. 06.09.1989 р.

ШТЕФОРУК МЕФОДІЙ ДЕНИСОВИЧ, 
1898 р.н., с. Заливанщина Калинівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 20.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Він ниць кої облпрокуратури від 17.05.1939 р. спра-
ва припинена.

ШТЕХЕР ЄВГЕН БРОНІСЛАВОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Борівка Чернівецького р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, рахівник колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 09.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
13.09.1960 р.

ШТЕХЕР ТЕОФІЛ ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., с. Де-
ребчин Шаргородського р-ну, прож. смт Венди-
чани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
14.03.1933 р. За постановою Він ниць кого облвід-
ділу ДПУ від 14.04.1933 р. справа припинена.

ШТЕХМАН ЄЛИЗАР МЕЄРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Красне Тиврівського р-ну, єврей, із ремісників, 
освіта початкова, на час арешту без певних за-
нять, не одруж. Арешт. 08.06.1927 р. За постано-
вою ОН ОДПУ від 16.09.1927 р. заслан. на 3 р. на 
Урал, РФ. Реабіл. 17.10.1995 р.

ШТИБКО ПИЛИП САВОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, бригадир колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
10, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
16.06.1939 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 07.09.1992 р.

ШТИБКО ФИЛИМОН ПИЛИПОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Носівці Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
17.11.1938 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 24.06.1992 р.

ШТИКГОЛЬД МАРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА, 
1896 р.н., м. Немирів, прож. м. Калуга, РФ, домо-
господарка. Звинувач. «як член сім’ї зрадника 
Батьківщини». За постановою ОН НКВС СРСР 
від 19.11.1937 р. ув’язн. на 8 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 

ШТИЛЕНКО ФЕДОТ МИХАЙЛОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Ковалівка Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 04.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-11, 12 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.11.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 30.12.1989 р.
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ШТИЛЛЕР КІНДРАТ КІНДРАТОВИЧ, 1882 р.н., 
м. Відень, Австрія, прож. м. Козятин, німець, із 
робітників, освіта початкова, робітник паливного 
складу ст. Жмеринка, одруж. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лі-
нійного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
15.01.1939 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 29.07.1959 р.

ШТИЛЬМАН МАКСИМ РОМАНОВИЧ, 
1916 р.н., Дунаєвецький р-н Хмельницька обл., 
в’язень ВТТ «Печорлаг» НКВС Комі АРСР, РФ, 
єврей. Вдруге звинувач. 07.05.1942 р. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ військ НКВС від 
01.09.1942 р. засудж. до розстрілу. За ухвалою 
Верховного суду СРСР від 16.10.1942 р. міра по-
карання змінена на 10 р. позбавлення волі та 5 р. 
п/п. Реабіл. 

ШТИМБЕРГ ТРОХИМ КІНДРАТОВИЧ, 
1888 р.н., с. Воронівці Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 27.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою прокурора Козятин-
ської дільниці від 22.11.1931 р. справа припинена.

ШТИПЛЮК ЯКІВ ДМИТРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 4 дітей. Арешт. 25.08.1940 р. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 27.09.1940 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 28.04.1958 р.

ШТИРБА ФЕОДОСІЙ ДАНИЛОВИЧ, 1883 р.н., 
кол. с. Петрівка Сороцького пов., Бессарабія, 
прож. с. Нишівці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 12.11.1959 р.

ШТИФУРАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Кремінне Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 08.05.1933 р. справа припинена.

ШТИФУРАК ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Лужок Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою прокурора Мо ги лів-По діль сь кої 
дільниці від 30.01.1933 р. справа припинена.

ШТИФУРКО ОНУФРІЙ ПИЛИПОВИЧ, 
1911 р.н., с. Гнатків Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, робітник ст. Вап-
нярка, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.09.1937 р. Зви-

нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Одеської обл. від 04.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.11.1989 р.

ШТИФУРКО ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Гнатків Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, робітник ст. Вапнярка, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 23.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Одеської обл. від 04.12.1937 р. розстріляний 
05.12.1937 р. Реабіл. 08.01.1990 р.

ШТІВЕЛЬМАН ВІКТОР АБРАМОВИЧ, 
1892 р.н., смт Муровані Курилівці, єврей, із ре-
місників, освіта початкова, заготівельник артілі, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
14.10.1955 р.

ШТІЛЬМАН МОЙСЕЙ БОРИСОВИЧ, 
1902 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, прож. 
м. Тульчин, єврей, із ремісників, малописьменний, 
складач друкарні, не одруж. Арешт. 04.10.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УСРР. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 31.10.1929 р. 
справа припинена.

ШТОВБАН ДАВИД ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Семирічка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 17.01.1938 р. 
Реабіл. 15.04.1959 р.

ШТОЙКО ОСТАП МУСІЙОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Бохоники Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, завідувач хати-лаборато-
рії колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. 
підлягав розстрілу. Помер у в’язниці 04.05.1938 р. 
Реабіл. 27.08.1956 р.

ШТОК ГАННА ВАСИЛІВНА, 1898 р.н., с. Оль-
гопіль Чечельницького р-ну, українка, із міщан, 
освіта початкова, домогосподарка, одруж. Арешт. 
16.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. 
розстріляна 20.11.1937 р. Реабіл. 07.04.1989 р.

ШТОЛЬЦ ГАННА ІВАНІВНА, 1923 р.н., с. Ми-
колаївка Козятинського р-ну, чешка, із селян, 
освіта неповна середня, колгоспниця, не одруж. 
Арешт. 15.02.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
06.05.1944 р. ув’язн на 5 р. спецтаборів. Реабіл. 
18.11.1992 р.
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ШТОЛЬЦ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., с. Ми-
колаївка Козятинського р-ну, чех, із селян, освіта 
початкова, колгоспник, вдівець, 2 дітей. Арешт. 
17.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-9, 10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.08.1937 р. розстріляний 08.08.1937 р. Реабіл. 
18.12.1959 р.

ШТОЛЬЦ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Миколаївка Козятинського р-ну, чех, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, вдівець, 1 дитина. 
Арешт. 02.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
29.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
03.09.1960 р. Вдруге за арешт. 16.07.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 6 «а», 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. 
розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 08.12.1959 р.

ШТОПКО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, заступник директора 
МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 25.07.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 7, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 11.03.1958 р.

ШТРАЙХЕР ЙОСИП ЗЕЛЬМАНОВИЧ, 
1887 р.н., м. Хмільник, єврей, із торговців, освіта 
початкова, завідувач цеху промислової артілі, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 27.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстрі-
ляний 20.05.1938 р. Реабіл. 26.10.1988 р.

ШТРАУХ ЕМІЛЬ ГОТФРІДОВИЧ, 1880 р.н., 
кол. с. Смашев Канинського пов., Польща, прож. 
м. Він ниця, німець, чоботар. Арешт. 20.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.08.1938 р. роз-
стріляний 25.08.1938 р. Реабіл. 30.06.1989 р.

ШТРЕЙХ ЛЕОНАРД ГУСТАВОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Федорівка Володарсько-Волинського р-ну Жи-
томирської обл., прож. м. Хмільник, німець, із 
селян, освіта початкова, зубний технік полікліні-
ки, одруж. Арешт. 08.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
07.10.1944 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.02.1992 р.

ШТРИКЕР КАЗИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Грушківці Калинівського р-ну, чех, із 
робітників, малописьменний, на час арешту без 
певних занять, одруж. Арешт. 09.01.1946 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
ОН МВС СРСР від 20.06.1946 р. ув’язн на 5 р. 
спецтаборів. Реабіл. 19.04.1995 р.

ШТУЛЬБЕРГ-ТРИЛІСЬКА ТЕТЯНА МАР-
КІВНА, 1895 р.н., м. Рівне, прож. м. Він ниця, єв-
рейка, із службовців, освіта вища, викладач педа-
гогічного інституту, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-8, 11 КК 
УРСР. За вироком Верховного суду СРСР від 
25.10.1937 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.09.1955 р.

ШТУРМАРЕВИЧ АНЕЛІЯ КАЗИМИРІВНА, 
1898 р.н., с. Мізяківські Хутори, прож. с. Дорож-
не Він ниць кого р-ну, полька, із селян, освіта по-
чаткова, колгоспниця, одруж., 2 дітей. Звинувач. 
«як член сім’ї зрадника Батьківщини». За поста-
новою ОН МДБ СРСР від 18.12.1946 р. заслан. на 
5 р. до Казахстану. Реабіл. 02.03.1995 р.

ШТУРМАРЕВИЧ ГРИГОРІЙ ТЕОФІЛОВИЧ, 
1897 р.н., с. Петрані Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, коваль колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстрі-
ляний 22.09.1938 р. Реабіл. 18.02.1958 р.

ШУБАЛЬСЬКИЙ СТЕПАН ЛОГВИНОВИЧ, 
1894 р.н., м. Жмеринка, прож. м. Мо ги лів-По діль-
сь кий, поляк, із робітників, малописьменний, бух-
галтер плодоовочевого заводу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК 
УРСР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої рай-
прокуратури від 26.06.1939 р. справа припинена.

ШУБЕРТ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Літин, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.03.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 10.10.1932 р. 
справа припинена.

ШУБЕРТ ЗЕНОН АДОЛЬФОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Медведівка, прож. с. Кустівці Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, освіта вища, вчитель, одруж., 
4 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реа-
біл. 07.04.1961 р.

ШУБЕРТ МАРЦИН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Дяківці Літинського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 12.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 18.06.1931 р. справа припинена.

ШУБЕРТ ОЛЬГА ЙОСИПІВНА, 1927 р.н., смт Лі-
тин, українка, із селян, освіта неповна середня, на 
час арешту без певних занять, не одруж. Арешт. 
24.07.1944 р. Звинувач. за ст. 2 Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 19.01.1943 р. За вироком ВТ 
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військ НКВС Він ниць кої обл. від 05.11.1944 р. за-
судж. на 20 р. каторжних робіт. Реабіл. 20.03.1992 р.

ШУБЕРТ ПЕТРО ЦЕЗАРОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта середня, 
електрозварювальник вагоноремонтного заводу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 22.10.1958 р.

ШУБЕРТ РОМУАЛЬД ЦЕЗАРОВИЧ, 1890 р.н., 
м. Жмеринка, німець, із робітників, освіта серед-
ня, пенсіонер, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. розстрі-
ляний 21.11.1937 р. Реабіл. 20.12.1956 р.

ШУБІНСЬКИЙ БРОНІСЛАВ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Гуринівка Золочівського р-ну 
Харківської обл., прож. с. Капустяни Тростянець-
кого р-ну, поляк, із службовців, освіта початкова, 
обліковець цук ро за во ду, одруж. Арешт. 12.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 7, 10, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. 
розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 29.10.1957 р.

ШУБІНСЬКИЙ ЙОСИП МИКОЛАЙОВИЧ, 
1908 р.н., с. Капустяни Тростянецького р-ну, по-
ляк, із службовців, освіта середня, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 16.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постано-
вою ОН НКВС СРСР від 21.07.1939 р. ув’язн. на 
3 р. ВТТ. Реабіл. 08.08.1967 р.

ШУБОВИЧ МАТВІЙ ДАНИЛОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Сумівка Бершадського р-ну, прож. с. Чорно-
мин Піщанського р-ну, українець, із селян, освіта 
неповна середня, рахівник цук ро за во ду, одруж. 
Арешт. 06.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 11.08.1989 р.

ШУБОВИЧ МИХАЙЛО НИКИФОРОВИЧ, 
1893 р.н., с. Завадівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, завідувач кол-
госпної пасіки, одруж., 5 дітей. Арешт. 15.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
розстріляний 28.05.1938 р. Реабіл. 03.02.1960 р.

ШУБОВИЧ ТРИФОН НИКИФОРОВИЧ, 
1899 р.н., с. Завадівка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 15.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.05.1938 р. розстріляний 28.05.1938 р. 
Реабіл. 03.02.1960 р.

ШУБРАТ ПОЛІКАРП ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1910 р.н., с. Шиманівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, не-
одруж. Арешт. 14.12.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
18.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 20.02.1990 р.

ШУБРАТ ТЕРЕНТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1876 р.н., с. Шиманівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 14.12.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 18.01.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 09.01.1990 р.

ШУБРАТ ЯКІВ ТАРАСОВИЧ, 1876 р.н., с. Ши-
манівка Теплицького р-ну, українець, із селян, не-
письменний, хлібороб, одруж. Арешт. 20.03.1930 р. 
За постановою Тульчинської окртрійки ДПУ від 
25.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
15.01.1996 р.

ШУВАРСЬКИЙ СТЕПАН АФАНАСІЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Шабельники Золотоніського р-ну 
Черкаської обл., прож. с. Новофастів Погреби-
щенського р-ну, українець, із селян, освіта серед-
ня, агроном, одруж., 1 дитина. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 02.12.1937 р. роз-
стріляний 22.12.1937 р. Реабіл. 25.12.1959 р.

ШУГАЛЬСЬКИЙ ІВАН ХАРИТОНОВИЧ, 
1923 р.н., кол. с. Юридика Шаргородський р-н, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 14.12.1948 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ військ 
МВС Дагестанської АРСР, РФ, від 03.03.1949 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. За ухвалою ВТ 
Північно-Кавказького ВО від 12.12.1955 р. міра 
покарання змінена на 5 р. ВТТ. Реабіл. 27.03.1996 р.

ШУЙВАН ДЕМ’ЯН ТИХОНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Бернашівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 27.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. справа припинена.

ШУЙВАН ІВАН ЯКИМОВИЧ, 1897 р.н., кол. 
с. Теклівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 01.02.1935 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.08.1935 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 17.04.1990 р.

ШУЙВАН МИКОЛА ЯКИМОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Бернашівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, моторист колгоспу. Арешт. 28.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 а», 10 КК УРСР. За рішен-



Реабілітовані історією. Вінницька область

544

ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.12.1989 р.

ШУЙСЬКИЙ ГНАТ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1903 р.н., с. Пояски Олевського р-ну Житомирської 
обл., прож. ст. «Аврора» залізниці Руб цовськ-Рі дер 
Східно-Казахстанська обл., Казахстан. Арешт. 
26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 58-6, 7 КК РРФСР. За 
рішенням УНКВС Східно-Казах станської обл. 
від 26.10.1938 р. розстріляний 28.10.1938 р. Реа-
біл. 06.09.1961 р.

ШУКЕТ ПЕТРО СТАНІСЛАВОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Резекне, Латвія, прож. ст. Козятин, латиш, із ро-
бітників, малописьменний, промивальник парово-
зів ст. Козятин, одруж., 3 дітей. Арешт. Звинувач. 
за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.06.1957 р.

ШУЛИМ МАРКО ГРИГОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Медвеже Вушко Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 28.08.1989 р.

ШУЛИЦЬКИЙ БОРИС ЙОСИПОВИЧ, 
1903 р.н., кол. с. Сокілка Гродненської губ., прож. 
м. Жмеринка, білорус, із службовців, освіта не-
повна середня, податковий інспектор райфінвід-
ділу, одруж. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б», 4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Ка м’я нець-По діль сь кої обл. від 
19.09.1938 р. розстріляний. Реабіл. 30.05.1961 р.

ШУЛІК-НОВОСАДЕЦЬ ІВАН ІЛЛІЧ, 1887 р.н., 
с. Мокрани Брестської обл., Білорусь, прож. 
с. Уладівка Літинського р-ну, білорус, із робітни-
ків, освіта неповна середня, начальник вузької 
колії цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
22.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-3, 10 КК УРСР. За 
вироком ВТ Він ниць кої залізниці від 22.11.1946 р. 
засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 27.12.1991 р.

ШУЛІЧЕНКО ОПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ, 
1876 р.н., с. Івча Літинського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 16.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.05.1931 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 04.10.1989 р.

ШУЛЬГА АРТЕМ ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Іллінці, прож. с. Спичинці Погребищенського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, рахів-
ник-контролер радгоспу, одруж., 5 дітей. Арешт. 
29.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 25.09.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 08.08.1989 р.

ШУЛЬГА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, 1892 р.н., 
смт Глиняни Золочівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Пиків Калинівського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж. Арешт. 
27.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Він ниць кої окрпрокуратури від 
18.06.1929 р. справа припинена.

ШУЛЬГА ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Джупинівка Іллінецького р-ну, українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, агроном, не-
одруж. Арешт. 06.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«б» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 27.05.1945 р. виправданий.

ШУЛЬГА СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Павлівка Іллінецького р-ну, українець, вій сь-
ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Ворошилов-
градської обл. від 31.10.1941 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 19.04.1991 р.

ШУЛЬГА СИЛА ФЕДОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Джупинівка Іллінецького р-ну, прож. м. Іллінці, 
українець, освіта вища, директор школи, одруж. 
Арешт. 02.10.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
19.03.1937 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 14.11.1958 р.

ШУЛЬГАН ІВАН ДМИТРОВИЧ, 1928 р.н., 
м. Погребище, українець, із робітників, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
31.10.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
16.04.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.10.1991 р.

ШУЛЬГАН ІВАН НАЗАРОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, освіта почат-
кова, рахівник колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
17.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. 
розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 29.04.1961 р.

ШУЛЬГАН ЮРІЙ (ГЕОРГІЙ) АНАНІЙО-
ВИЧ, 1881 р.н., м. Погребище, українець, кол-
госпник. Арешт. 09.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.06.1989 р.

ШУЛЬКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Ходячки-Великі Тернопільської обл., прож. 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1989 р.

ШУЛЬЦ АНТОН АДАМОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл., 
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поляк, із ремісників, малописьменний, машиніст 
колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 04.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 08.03.1938 р. Реабіл. 05.07.1989 р.

ШУЛЬЦ ВІКТОР ФРАНЦОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, поляк, із 
робітників, освіта початкова, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 11.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 63 ч. 2, 72 «а» КК БРСР. За постановою 
ОВ в/ч 9979 Білоруського ВО від 19.03.1939 р. 
справа припинена.

ШУЛЬЦ ІВАН ВІКЕНТІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Тульчин, поляк, із робітників, малописьмен-
ний, завідувач нафтобази МТС, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 21.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. Реа-
біл. 30.12.1957 р.

ШУЛЬЦ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Нагірне Дубенського р-ну Рівненської обл., 
прож. с. Миколаївка Козятинського р-ну, чех, із 
робітників, освіта початкова, пенсіонер, одруж. 
Арешт. 18.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.05.1938 р. 
розстріляний 25.05.1938 р. Реабіл. 20.05.1958 р.

ШУЛЬЦ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Борівка Чернівецького р-ну, прож. с. Обухів 
Мурованокуриловецького р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, тесля радгоспу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ШУЛЬЦ КАЗИМИР ВІКЕНТІЙОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Тульчин, прож. смт Кирнасівка Тульчинського 
р-ну, поляк, із робітників, малописьменний, слюсар 
колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. 
розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ШУЛЬЦ СТАНІСЛАВ АНТОНОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Жмеринка, прож. м. Він ниця, поляк, із робіт-
ників, освіта середня спеціальна, технік-буді-
вель ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 7, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.12.1937 р. 
розстріляний 02.01.1938 р. Реабіл. 21.05.1960 р.

ШУЛЬЦ ЮЛІУС ПЕТРОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Рига, Латвія, прож. с. Сербинівці Жмеринсь-
кого р-ну, німець, із робітників, освіта початкова, 
ремонтний робітник служби колії, одруж., 1 ди-

тина. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
19.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.06.1962 р.

ШУЛЬЦ (ШАЛЬЦ) МАРІЯ СТАНІСЛАВІВ-
НА, 1908 р.н., м. Житомир, прож. кол. с. Городок 
Він ниць кої обл., полька, письменна, учителька. 
Арешт. 17.09.1933 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
26.02.1934 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ШУЛЯК ВЛАДИСЛАВ РАФАЇЛОВИЧ, 
1903 р.н., с. Слобода-Мурафська Шаргородсько-
го р-ну, поляк, робітник бази «Центроспирт». 
Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 
23.03.1989 р.

ШУЛЯК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Барок Барського р-ну, прож. с. Снітків Муро-
ванокуриловецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 13.12.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 06.12.1989 р.

ШУЛЯК ДМИТРО МОЙСЕЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Рогачі Ружинського р-ну Житомирської обл., 
прож. с. Ободівка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта вища, бухгалтер, вдівець. 
Арешт. 26.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.03.1938 р. розстріляний 01.10.1938 р. 
Реабіл. 30.05.1989 р.

ШУЛЯК КИРИЛО МАТВІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Зятківці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 28.04.1938 р. 
Реабіл. 03.09.1958 р.

ШУЛЯК НИКИФОР МИТРОФАНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Кордишівка Козятинського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, не одруж. Арешт. 38.01.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 22.05.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 06.02.1990 р.

ШУЛЯК СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Клекотина Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 28.09.1938 р. 
Реабіл. 14.09.1960 р.
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ШУЛЯК ЮХИМІЯ ЄВДОКИМІВНА, 1923 р.н., 
с. Хомутинці Калинівського р-ну, українка, із се-
лян, освіта неповна середня, колгоспниця, не-
одруж. Арешт. 07.08.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За постановою Калинівського 
РВ НКВС від 28.03.1946 р. справа припинена.

ШУЛЯТИЦЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Тарасівка Жмеринського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, голова кол-
госпу, одруж. Арешт. 24.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстрі-
ляний 08.10.1938 р. Реабіл. 26.07.1962 р.

ШУМАК БОРИС ГРИГОРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта незакінчена вища, секретар колгоспу, 
одруж. Арешт. 05.11.1947 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою УМДБ Він ниць кої обл. 
від 10.02.1948 р. справа припинена у зв’язку зі 
смертю у в’язниці 25.01.1948 р. Реабіл.

ШУМАКОВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1899 р.н., с. Любицьке Новомиколаївського р-ну 
Запорізької обл., прож. с. Мала Стратіївка Трос-
тянецького р-ну, росіянин, із селян, освіта почат-
кова, завідувач хати-лабораторії колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
24.06.1938 р. Реабіл. 09.01.1957 р.

ШУМАНСЬКА МАГДАЛИНА ПЕТРІВНА, 
1888 р.н., с. Пиковець Козятинського р-ну, поль-
ка, із селян, неписьменна, на час арешту без пев-
них занять, не одруж. Арешт. 20.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 28.04.1938 р. на 2 р. віддана під 
негласний нагляд за місцем проживання. Реабіл. 
25.04.1989 р.

ШУМАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПО-
ВИЧ, 1891 р.н., с. Павлівка Калинівського р-ну, 
прож. м. Він ниця, поляк, слюсар м’ясокомбінату. 
Арешт. 11.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
24.04.1989 р.

ШУМАНСЬКИЙ ЙОСИП ПАВЛОВИЧ, 
1881 р.н., с. Панасівка Козятинського р-ну, прож. 
м. Козятин, поляк, із ремісників, малописьмен-
ний, інструктор фабрично-заводського училища 
ст. Козятин, одруж. Арешт. 29.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 29.10.1937 р. розстріляний 
03.11.1937 р. Реабіл. 31.01.1958 р.

ШУМЕЙЧУК УЛЯН ВАСИЛЬОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Потоки Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, коваль колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 17.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 
29.04.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.

ШУМЕЙЧУК ФЕДОТ ГАВРИЛОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Потоки Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 28.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 20.09.1937 р. розстріляний 21.10.1937 р. 
Реабіл. 19.06.1963 р.

ШУМИГОРА СТЕПАН МИКИТОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Маньківка Бершадського р-ну, прож. с. Ми-
хайлівка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.02.1931 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 12.05.1931 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 10.11.1989 р.

ШУМИЛЕВИЧ ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ, 
1898 р.н., с. Масівці Хмельницького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Мурафа Шаргородського 
р-ну, українець, із службовців, освіта середня, ін-
структор районного споживчого товариства, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 05.10.1928 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ 
від 03.01.1929 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реа-
біл. 03.03.1993 р.

ШУМИЛКО ОЛЕКСІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Шипинки Барського р-ну, прож. ст. Вен-
дичани Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вагар, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54, 11 КК 
УСРР. За постановою прокурора Жмеринської 
дільниці від 20.04.1933 р. справа припинена.

ШУМИЛКО (ШУМИЛО) МИХАЙЛО ОРЕ-
ФОВИЧ, 1884 р.н., с. Шипинки Барського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 12.01.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-13 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 02.03.1937 р. засудж. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 31.01.1992 р.

ШУМИЛО АНДРІЙ САМІЙЛОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, бухгалтер кол-
госпу, не одруж. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 14.10.1959 р.
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ШУМИЛО ГНАТ ПЕТРОВИЧ, 1873 р.н., с. Ко-
пистирин Шаргородського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж. Арешт. 
01.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
17.05.1932 р. справа припинена.

ШУМИЛО ТЕРЕНТІЙ МИКИТОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, бригадир-садівник 
колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Крижопільського РВ НКВС від 01.01.1938 р. спра-
ва припинена.

ШУМИЛОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1924 р.н., м. Він ниця, українець, вій сь ко во служ-
бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За 
вироком ВТ 80 СД від 22.11.1941 р. засудж. на 7 р. 
позбавлення волі. Реабіл. 30.05.1991 р.

ШУМИЛОВ СЕМЕН НЕСТОРОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. м. Петровське Великоріченського р-ну Ом-
ської обл., РФ, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, 
росіянин, із селян, освіта початкова, торговий 
інспектор райспоживспілки, одруж. Арешт. 
31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 07.02.1938 р. 
розстріляний 07.06.1938 р. Реабіл. 01.02.1989 р.

ШУМЛЯНСЬКА ВІРА ПАВЛІВНА, 1903 р.н., 
с. Вовчинець Козятинського р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, робітниця радгоспу. Арешт. 
27.02.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 19.04.1940 р. 
засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 28.07.1994 р.

ШУМЛЯНСЬКИЙ АНДРІЙ ЄРМОЛАЙО-
ВИЧ, 1883 р.н., с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, росіянин, із ремісників, священик, нео-
друж. Арешт.11.09.1922 р. Звинувач. за «участь у 
контрреволюційній діяльності». За постановою 
Мо ги лів-По діль сь кої повітової НК від 21.09.1922 р. 
звільнений під підписку про невиїзд. Реабіл. 
11.06.2008 р.

ШУМЛЯНСЬКИЙ ОПАНАС ПАВЛОВИЧ, 
1899 р.н., с. Новофастів Погребищенського р-ну, 
українець, моторист МТС. Арешт. 27.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.12.1989 р.

ШУМЛЯНСЬКИЙ ФЕОФАН МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1893 р.н., кол. Летичівський пов., Поділь-
ська губ., прож. с. Попівці Барського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, священик, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ШУМЛЯНСЬКИЙ ХОМА СЕМЕНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Яришів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, бух-
галтер районного відділу шляхового будівни-
цтва, одруж., 3 дітей. Арешт. 21.05.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 18.11.1944 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.11.1992 р.

ШУМНИЙ МИРОН ЮХИМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Вахнівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 12.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УРСР. За вироком ВТ 27 армії від 28.09.1945 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 17.07.1961 р.

ШУМНИЙ ОЛЕКСІЙ СЕВАСТЯНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Вахнівка Липовецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
7 дітей. Арешт. 23.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 16.05.1933 р. справа припинена.

ШУМНИК ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Росоша Липовецького р-ну, українець, вій сь ко-
во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Далекосхідної армії, РФ, 
від 08.02.1937 р. засудж. на 3 р. позбавлення волі. 
Реабіл. 27.06.1991 р.

ШУМНИК ПЕТРО АНТОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Росоша Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 11.01.1938 р. 
Реабіл. 11.07.1989 р.

ШУМНИК ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Росоша Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. 
Реабіл. 06.07.1956 р.

ШУМСЬКИЙ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Кордишівка Козятинського р-ну, прож. 
ст. Липовець, українець, із селян, освіта початко-
ва, водій 6 дистанції колії ст. Липовець, одруж., 
5 дітей. Арешт. 14.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ Одеської залізниці 
від 24.12.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
21.05.1955 р.
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ШУМСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ, 
1900 р.н., с. Дмухівці Козівського р-ну Терно-
пільської обл., прож. м. Жмеринка, українець, із 
селян, освіта початкова, токар вагоноремонтного 
заводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.02.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Лінійного 
суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 25.04.1937 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.03.1992 р.

ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1882 р.н., кол. с. Фасти Білостоцького пов. Під-
ляського воєводства, Польща, прож. м. Жмерин-
ка, білорус, із селян, освіта початкова, токар ва-
гоноремонтного заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою ОН НКВС СРСР від 15.06.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.11.1989 р.

ШУМСЬКИЙ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1899 р.н., с. Нова Прилука Липовецького р-ну, 
поляк, із ремісників, малописьменний, коваль 
колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 18.09.1937 р. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.05.1957 р.

ШУМСЬКИЙ-ХОРЖЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВА-
НОВИЧ, 1892 р.н., с. Ріжок Літинського р-ну, 
прож. смт Дмитрівка Бахмацького р-ну Чернігів-
ської обл., українець, із селян, освіта середня, на 
час арешту без певних занять, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 02.12.1936 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
19.05.1937 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШУПРОВИЧ БРОНІСЛАВ ГНАТОВИЧ, 
1907 р.н., м. Ямпіль, поляк, із селян, освіта по-
чаткова, заступник голови колгоспу, не одруж. 
Арешт. 06.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
03.01.1938 р. розстріляний 18.03.1938 р. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ШУРГАЄВИЧ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1871 р.н., смт Літин, українець, із дворян, пись-
менний, слюсар, одруж. Арешт. 10.10.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 04.12.1930 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ШУРИН СЕМЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Кожухів Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 06.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 28.09.1938 р. 
Реабіл. 10.06.1958 р.
ШУРОВСЬКИЙ ФЕЛІКС ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1895 р.н., смт Шпиків Тульчинського р-ну, по-

ляк, із службовців, освіта неповна середня, шля-
ховий майстер, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 10.08.1962 р.
ШУСТ НИКИФОР СТЕПАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Жолоби, прож. с. Пеньківка Томашпільського 
р-ну, українець, із селян, освіта середня спеці-
альна, вчитель, одруж. Арешт. 18.10.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кої окрпрокуратури від 24.07.1931 р. справа 
припинена. 
ШУСТАКЕВИЧ ІВАН ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Доброводи Збаразького р-ну 
Тернопільської обл., прож. с. Скоморошки Ора-
тівського р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, працівник цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 
27.04.1989 р.
ШУСТОВСЬКИЙ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Наддністрянське Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, заступник голови колгоспу, одруж. Арешт. 
18.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.08.1962 р.
ШУТ РАХІЛЬ ЗЕЛЬМАНІВНА, 1910 р.н., 
с. Верхівка Тростянецького р-ну, єврейка, із тор-
говців, освіта початкова, продавець, не одруж. 
Арешт. 21.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-4 КК 
УСРР. За постановою Тульчинського окрвідділу 
ДПУ від 19.06.1930 р. справа припинена.
ШУТИЙ ІВАН НИКИФОРОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 14.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
01.12.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Вдруге заарешт. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 30.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. 
Втретє заарешт. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстріляний 
04.04.1938 р. Реабіл. 22.08.1989 р.
ШУТИЛО ТАДЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Мітлинці Гайсинського р-ну, прож. смт Сит-
ківці Немирівського р-ну, українець, із службов-
ців, освіта початкова, вагар цук ро за во ду, одруж., 
4 дітей. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 07.10.1938 р. 
Реабіл. 17.06.1958 р.
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ШУТКЕВИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Русава, прож. с. Біла Ямпільського р-ну, лан-
ковий колгоспу. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 10.12.1937 р. розстріляний 
27.12.1937 р. Реабіл. 18.04.1989 р.

ШУТКЕВИЧ ПЕТРО ОПАНАСОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Перекоринці Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, слюсар, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 21.11.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 17.03.1931 р. заслан. на 5 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 26.12.1989 р.

ШУТКЕВИЧ ФРАНЦ КАЗИМИРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Печера Тульчинського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, столяр санаторію, одруж., 
4 дітей. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 22.11.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реа-
біл. 23.03.1989 р.

ШУТУРМИНСЬКИЙ ДМИТРО МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1892 р.н., с. Яструбна Мо ги лів-По діль-
сь кого р-ну, прож. с. Хоменки Шаргородського 
р-ну, українець, із селян, освіта вища, директор 
школи, одруж., 1 дитина. Арешт. 04.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.06.1956 р.

ШУТЬКО ДАНИЛО ДЕМИДОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Плисків Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одруж., 4 дітей. Арешт. 
08.01.1944 р. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 19.02.1944 р. справа припинена.

ШУТЯК МИКОЛА НИКАНОРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Воронівці Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 26.07.1989 р.

ШУХМАСТЕР ЯКІВ АРОНОВИЧ, 1907 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, із ремісників, 
малописьменний, сторож артілі інвалідів, одруж., 
2 дітей. Арешт. 11.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 27.11.1945 р. виправданий.

ШУЦІУС ФРІДРІХ КАРЛОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Плагідна, Бессарабія, прож. м. Мо ги лів-
По діль сь кий, німець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 10.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 

Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 07.04.1959 р.

ШУЦЬКИЙ (ЩУЦЬКИЙ) ДОМІНІК АВ-
ГУСТОВИЧ, 1895 р.н., с. Сулківка, прож. с. Жда-
нівка Хмільницького р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, робітник цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
04.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.11.1958 р.

ШУЦЬКИЙ (ЩУЦЬКИЙ) ЙОСИП ІВАНО-
ВИЧ, 1909 р.н., с. Карвинівка Романівського р-ну 
Житомирської обл., прож. смт Глухівці Козятин-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
бригадир каолінового комбінату, не одруж. Арешт. 
17.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.09.1938 р. розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 
10.09.1957 р.

ШУЦЬКИЙ (ЩУЦЬКИЙ) ПЕТРО СТАНІ-
СЛАВОВИЧ, 1889 р.н., с. Сулківка Хмільниць-
кого р-ну, поляк, колгоспник. Арешт. 02.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. роз-
стріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 05.05.1989 р.

ШУШКЕВИЧ ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ, 
1912 р.н., с. Вербовець Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, письменний, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж. Арешт. 03.06.1942 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 28 
РАБ від 06.06.1942 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
07.08.1990 р.

ШУШКЕВИЧ ІВАН МИКИТОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Вербовець Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 07.02.1968 р.

ШУШКЕВИЧ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Вербовець Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, кушнір артілі, 
одруж. Арешт. 16.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 13.01.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 13.12.1989 р.

ШУШМАН ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Гарасимів Тлумацького р-ну Іва но-Фран ків сь-
кої обл., прож. м. Гайсин, українець, із селян, не-
письменний, робітник 123 військово-будівельної 
дільниці, одруж., 3 дітей. Арешт. 31.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1, 6 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. 
розстріляний 16.01.1938 р. Реабіл. 18.02.1964 р. 
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22 23

24

21

1. Шайдюк Степан Федорович. 2. Шафранський Віталій Францович. 3. Шварцберг 
Арон Гедальович. 4. Швець Віталій Семенович. 5. Швець Семен Андрійович. 
6. Швець Елькун-Бер Мордкович. 7. Шевчук Василь Іларіонович. 8. Шевчук Дмитро 
Іванович. 9. Шевчук Костянтин Каленикович. 10. Шевчук Михайло Васильович. 
11. Шевчук Олексій Васильович. 12. Шепченко Дмитро Панфілович. 13. Шидивець 
Володимир Францович. 14. Шимчук Семен Павлович. 15. Шкарапута Євтихій Іва-
нович. 16. Шклярчук (Шклярук) Бенедикт (Бенедьо) Михайлович. 17. Шкорбун Ми-
кола Овксентійович. 18. Шостко Андрій Семенович. 19. Шпилер Андрій Васильо-
вич. 20. Шпортюк Ясон Макарович. 21. Штеркун Конон Савович. 22. Штиленко Фе-
дот Михайлович. 23. Шумлянський Андрій Єрмолайович. 24. Шутурминський 
Дмитро Михайлович
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Щ
ЩАБЕЛЬСЬКИЙ ЗІНОВІЙ ДАНИЛОВИЧ, 
1910 р.н., с. Буцні Летичівського р-ну Хмель-
ницької обл, прож. м. Ладижин Тростянецького 
р-ну, українець, із селян, освіта середня, зоотех-
нік районного земельного відділу, не одруж. 
Арешт. 03.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1, 9, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 17.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 
26.04.1989 р.

ЩАВІНСЬКИЙ АНТОН ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1887 р.н., с. Рилівка Шепетівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Козятин, поляк, із селян, 
малописьменний, табельник 121 відділку вій-
ськового будівництва, одруж. Арешт. 05.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 26.12.1937 р. роз-
стріляний 30.12.1937 р. Реабіл. 11.07.1963 р.

ЩАВІНСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ МЕЧИСЛА-
ВОВИЧ, 1915 р.н., м. Київ, прож. м. Він ниця, по-
ляк, із службовців, освіта незакінчена вища, сту-
дент 4 курсу медичного інституту, одруж. Арешт. 
20.09.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9 КК УРСР. За 
вироком 437 ВТ КВО від 06.06.1939 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
23.08.1939 р. вирок відмінено, справа направлена 
на додаткове розслідування. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.12.1939 р. звільне-
ний, справа припинена.

ЩАВУРСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Великий Говилів Теребовлян-
ського р-ну Тернопільської обл., прож. с. Гаряч-
ківка Крижопільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, одруж., 1 дитина. Арешт. 22.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. роз-
стріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 07.07.1989 р.

ЩАЛКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ, 
1889 р.н., кол. с. Ясноша, Галичина, прож. с. Зо-
зулинці Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 10.04.1933 р. справа припинена.

ЩАМБУРСЬКИЙ ПИЛИП ГНАТОВИЧ, 
1871 р.н., с. Привітне Мурованокуриловецького 
р-ну, прож. с. Чорномин Піщанського р-ну, по-
ляк, із міщан, освіта початкова, помічник комір-

ника цук ро за во ду, одруж. Арешт. 20.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 08.04.1933 р. 
справа припинена.

ЩАСЛИВИЙ ГАВРИЛО АРСЕНОВИЧ, 
1911 р.н., с. Ярмолинці Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 16.02.1933 р. Звинувач. 
за ст. 58-10, 19, 193-7 «б» КК РСФРР. За постановою 
Трійки управління ОДПУ ДСК, РФ, від 02.05.1933 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЩАСЛИВИЙ ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1900 р.н., с. Черепашинці Калинівського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, українець, із селян, освіта середня, 
учитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 11.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.11.1937 р. розстрі-
ляний 26.11.1937 р. Реабіл. 11.01.1958 р.

ЩАСЛИВЦЕВА ОЛЕНА ЙОСИПІВНА, 
1890 р.н., м. Кодима Одеської обл., прож. кол. с. Ко-
зачівка, теп. у складі смт Браїлів Жмеринського 
р-ну, полька, із селян, малописьменна, домогос-
подарка, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ФЛОРІАНО-
ВИЧ, 1886 р.н., с. Пилява Тиврівського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 21.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНТОНО-
ВИЧ, 1880 р.н., с. Яришівка Тиврівського р-ну, 
поляк, із робітників, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. роз-
стріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 14.06.1989 р.

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ ФЕДІР ТИМОФІЙОВИЧ, 
1879 р.н., с. Кисляк Гайсинського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, не одруж. 
Арешт. 22.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
04.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 
24.03.1961 р.

ЩЕДРОВ КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ, 
1880 р.н., м. Миколаїв, прож. м. Він ниця, украї-
нець, секретар райспоживспілки, одруж., 1 дити-
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на. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 13.05.1933 р. справа припинена.

ЩЕМБЕРКО (ШЕМБЕРКО) ОЛЕКСІЙ 
ЙОСИПОВИЧ, 1898 р.н., с. Ягнятин Ружин-
ського р-ну Житомирської обл., прож. с. Соколів-
ка Погребищенського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 27.03.1938 р. 
Реабіл. 20.12.1989 р.

ЩЕНСНЕВИЧ ВІТОЛЬД ФЕЛІКСОВИЧ, 
1906 р.н., смт Ярмолинці Хмельницької обл., 
прож. м. Жмеринка, поляк, із робітників, освіта 
початкова, завідувач вагону-бази ст. Жмеринка, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 28.12.1989 р.

ЩЕНСЬКА МОКРИНА СЕМЕНІВНА, 1904 р.н., 
с. Чернятин Калинівського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українка, із селян, письменна, різноробоча, 
одруж. Арешт. 14.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 13.08.1944 р. засудж. на 15 р. 
концтаборів. За ухвалою ВТ військ НКВС Укра-
їнського округу від 21.08.1944 р. вирок відмінено, 
справа направлена на додаткове розслідування. 
За постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 
06.12.1944 р. справа припинена.

ЩЕПАНКОВСЬКИЙ ВІКТОР ГНАТОВИЧ, 
1893 р.н., с. Жабелівка Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 22.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 03.12.1958 р.

ЩЕПАНОВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Листопадівка Козятинського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 23.01.1938 р. 
Реабіл. 27.06.1959 р.

ЩЕПАНОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1896 р.н., с. Листопадівка Козятинського р-ну, 
поляк, колгоспник. Арешт. 18.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.06.1989 р.

ЩЕПАНСЬКА ГАННА ГАВРИЛІВНА, 1889 р.н., 
с. Поташня Бершадського р-ну, із селян, непись-
менна, одно осіб ниця, одруж., 1 дитина. Арешт. 
Звинувач. за «участь у антирадянській агітації». 
За постановою Тульчинського окрвідділу ДПУ 
від 24.03.1930 р. заслана на Північ РФ. Реабіл.

ЩЕПАНСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Красне Тиврівського р-ну, прож. кол. с. Вита-
ва, теп. у складі м. Гнівань Тиврівського р-ну, по-
ляк, із робітників, малописьменний, токар ст. Жме-
ринка, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.02.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 10 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 20.08.1930 р. ув’язн. на 3 р. 
позбавлення волі (умовно). Реабіл. 31.01.1961 р.

ЩЕПАНЮК ЙОСИП МАРТИНОВИЧ, 1909 р.н., 
кол. с. Гречани, теп. у складі м. Хмельницький, 
прож. ст. Вапнярка Томашпільського р-ну, поляк, 
столяр ст. Вапнярка. Арешт. 17.06.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.08.1937 р. розстрі-
ляний 31.08.1937 р. Реабіл. 10.05.1989 р.

ЩЕРБА АНДРІЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Новоживотів Оратівського р-ну, українець, із 
селян, письменний, голова ревізійної комісії кол-
госпу, одруж. Звинувач. за ст. 100 ч. 1 КК УСРР. 
За вироком Київського обл су ду від 29.05.1933 р. 
засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 27.09.1960 р.

ЩЕРБА ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Олександрівка Тростянецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. 
Реабіл. 16.08.1989 р.

ЩЕРБА ОНИСІЙ КИРИЛОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Бирлівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
26.03.1930 р. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 28.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 26.06.1990 р.

ЩЕРБА ПАРФЕН МИХАЙЛОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Новоживотів Оратівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 09.08.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. За вироком Київського обл су ду від 
26.08.1935 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 14.04.1992 р.

ЩЕРБА ФЕДІР КАРЛОВИЧ, 1887 р.н., смт Бра-
їлів Жмеринського р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, колійний майстер ст. Жмеринка, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 13.04.1938 р. Звинувач. 
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за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 15.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.01.1956 р.

ЩЕРБАК ФЕОФАН СОЗОНОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Неморож Звенигородського р-ну Черкаської 
обл, прож. Іллінецька селекційна станція, украї-
нець, із селян, освіта середня спеціальна, бухгал-
тер, одруж. Арешт. 09.09.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б», 10 КК УРСР. За вироком ВТ Він-
ниць кого гарнізону від 05.02.1946 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 17.06.1965 р.

ЩЕРБАКОВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, 
1898 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, українець, 
із ремісників, освіта середня, директор управлін-
ня комунальних готелів, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За 
вироком Верховного суду СРСР від 25.10.1937 р. 
розстріляний 26.10.1937 р. Реабіл. 16.07.1957 р.

ЩЕРБАНЬ ВАСИЛЬ СИДОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 ч. 1 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.12.1960 р.

ЩЕРБАНЬ АНТОН ГРИГОРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. с. Олек-
сандрівка Новоград-Волинського р-ну Житомир-
ської обл., українець, письменний, директор під-
собного господарства, одруж., 3 дітей. Арешт. 
06.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За ви-
роком Київського обл су ду від 18.04.1937 р. за-
судж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 25.08.1992 р.

ЩЕРБАНЬ ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Ярмолинці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
05.04.1930 р. За постановою Тульчинської окр-
трійки ДПУ від 06.04.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 05.10.1995 р.

ЩЕРБАНЬ ГРИГОРІЙ САВОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
04.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. Реабіл. 
11.04.1961 р.

ЩЕРБАНЬ ДЕНИС САМІЙЛОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 

КК УРСР. За постановою ОВ 24 Мо ги лів-По діль-
сь кого прикордонного загону НКВС від 31.12.1937 р. 
справа припинена.

ЩЕРБАНЬ ДМИТРО КОРНІЙОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 29.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 19.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 21.06.1961 р.

ЩЕРБАНЬ ДМИТРО МУСІЙОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 14.03.1942 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«б» КК РРФСР. За постановою ОВ Приволзького 
ВО, РФ, від 07.05.1942 р. справа припинена.

ЩЕРБАНЬ ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, ветеринарний фельд-
шер колгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 20, 54-6 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 07.10.1961 р.

ЩЕРБАНЬ ІВАН СИДОРОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Козлів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. с. Кур-
ци Сімферопольського р-ну, АР Крим, українець, 
із селян, освіта початкова, на час ареш ту без пев-
них занять, не одруж. Арешт. 21.03.1927 р. Звину-
вач. за ст. 58-6 КК РСФРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 17.02.1928 р. вислан. на 3 р. з прикор-
донної смуги. Реабіл. 31.10.1996 р.

ЩЕРБАНЬ ЛАВРЕНТІЙ ЛАЗАРОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. 
Реабіл. 06.02.1959 р.

ЩЕРБАНЬ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Новосілка Підгаєцького р-ну Львівської обл., 
прож. смт Браїлів Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник цук ро-
за во ду, не одруж. Арешт. 16.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 08.01.1958 р.

ЩЕРБАНЬ СЕМЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Павлівка Калинівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, тесля колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 02.02.1933 р. Звинувач. за 
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ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
26.02.1958 р.

ЩЕРБАНЬ СЕМЕН ЯКОВИЧ, 1894 р.н., с. Тер-
нова Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Павлівка Калинівського р-ну, українець, 
із духовенства, освіта середня, священик, одруж., 
3 дітей. Арешт. 02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.10.1964 р.

ЩЕРБАНЬ СТЕПАН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Павлівка Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник МТС, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 02.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Вдруге звину-
вач. За постановою ОН МДБ СРСР від 16.01.1952 р. 
засланий до Красноярського краю, РФ. Реабіл. 
26.02.1958 р.

ЩЕРБАНЬ СТЕПАН ЯКОВИЧ, 1900 р.н., 
кол. с. Кутківці, теп. у складі м. Тернопіль, прож. 
с. Велика Русава Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 28.11.1937 р. розстріляний 
08.12.1937 р. Реабіл. 25.04.1989 р.

ЩЕРБАНЬ ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, вдівець, 1 ди-
тина. Арешт. 30.04.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою ОН МДБ СРСР 
від 03.09.1949 р. засланий до Казахстану. Реабіл. 
01.02.1996 р.

ЩЕРБАНЮК ВАСИЛЬ ДЕМ’ЯНОВИЧ, 
1913 р.н., с. Паланка Томашпільського р-ну, укра-
їнець, вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 93 гвардійської СД 
від 01.09.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.05.1991 р.

ЩЕРБАНЮК ГРИГОРІЙ ДАНИЛОВИЧ, 
1894 р.н., с. Швайківці Чортківського р-ну Тер-
нопільської обл., прож. с. Мізяків Калинівського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, голо-
ва колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 16.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 26.10.1966 р.

ЩЕРБАНЮК КАЛИНА АНДРІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Котюжани Мурованокуриловецького 

р-ну, українець, із селян, неписьменний, одно-
осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.07.1989 р.

ЩЕРБАНЮК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 
1905 р.н., с. Бабин Іллінецького р-ну, прож. 
м. Волгоград, РФ, українець, із селян, освіта се-
редня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.02.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Сталінградського ВО, РФ, 
від 21.03.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
04.06.1958 р.

ЩЕРБАТИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1918 р.н., с. Ольгопіль Чечельницького р-ну, укра-
їнець, завідувач магазину. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 22.10.1947 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
06.12.1991 р.

ЩЕРБАТИЙ ВОЛОДИМИР ДЕНИСОВИЧ, 
1880 р.н., с. Куниче Крижопільського р-ну, украї-
нець, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 02.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки Тульчинського 
окрвідділу ДПУ від 21.03.1930 р. справа припи-
нена.

ЩЕРБАТИЙ ДЕМ’ЯН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Яришівка Томашпільського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, вантажник вузь-
коколійної залізниці, одруж., 2 дітей. Арешт. 
16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 31.05.1989 р.

ЩЕРБАТИЙ ІСААК ІДЕЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
прож. м. Він ниця, єврей, із робітників, малопись-
менний, бухгалтер, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 29.09.1938 р. розстріляний 10.10.1938 р. Реа-
біл. 30.08.1989 р.

ЩЕРБАТИЙ ЙОСИП АРХИПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Заливанщина Калинівського р-ну, українець, 
із селян, письменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 08.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
19.07.1989 р.

ЩЕРБАТИЙ ЯНКО ПЕТРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Біла Ямпільського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, тракторист Томашпільської МТС, 
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одруж., 4 дітей. Арешт. 22.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
15.02.1961 р.

ЩЕРБАТИЙ-ВАЛЬКОВ МАР’ЯН ЛАВРЕН-
ТІЙОВИЧ, 1889 р.н., с. Снітків Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
одноосібник, одруж., 4 дітей. Арешт. 21.08.1937 р. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.10.1937 р. розстріляний 16.12.1937 р. Реабіл. 
10.02.1965 р. (Відомості частково подані у Кн. 2 
цього видання, с. 309)

ЩЕРБАТЮК АНТОН НАУМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Білопілля Козятинського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта незакінчена 
вища, майстер виробничого навчання ремісничо-
го училища, одруж., 1 дитина. Арешт. 06.03.1953 р. 
Звинувач. за ст. 54-3, 10 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 29.08.1953 р. засудж. на 
25 р. ВТТ. Реабіл. 21.12.1992 р.

ЩЕРБАТЮК ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Менчичі Іваничівського р-ну Волинської обл., 
прож. м. Козятин, українець, із селян, освіта 
початкова, робітник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
02.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.03.1956 р.

ЩЕРБАТЮК КОСТЯНТИН ТРОХИМОВИЧ, 
1896 р.н., с. Радівці Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Стодульці Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, ро-
бітник залізниці, одруж. Арешт. 12.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ЗТВ НКВС ст. Жмеринка від 15.02.1939 р. справа 
припинена.

ЩЕРБАТЮК МИКИТА ОМЕЛЯНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Бахтин Мурованокуриловецького р-ну, 
прож. смт Муровані Курилівці, українець, із се-
лян, освіта початкова, завідувач електростанції, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 21.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Він ниць-
кої облпрокуратури від 02.02.1939 р. справа при-
пинена.

ЩЕРБАТЮК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Білопілля Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. розстрі-
ляний 25.01.1938 р. Реабіл. 04.03.1959 р.

ЩЕРБАТЮК НАЗАРІЙ МИКИТОВИЧ, 
1896 р.н., с. Паланка Томашпільського р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 06.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого обл відділу 
ДПУ від 23.04.1931 р. справа припинена.

ЩЕРБАТЮК САМСОН СТЕПАНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Остапківці Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 06.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 30.03.1933 р. справа припинена, звіль-
нений.

ЩЕРБАТЮК ТИМОФІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Білопілля Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 19.06.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Козятинського 
РВ ДПУ від 04.09.1931 р. справа припинена.

ЩЕРБАТЮК ЯКІВ СОЗОНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Мельниківці Немирівського р-ну, українець, 
лимар цук рорадгоспу. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
11.02.1937 р. засудж. на 7 р. позбавлення волі. Ре-
абіл. 25.11.1991 р.

ЩЕРБАТЮК-БОДНАР ІВАН ПЕТРОВИЧ, 
1890 р.н., с. Перекоринці Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
одно осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 23.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ЩЕРБАЦЬКИЙ АРХИП МИХАЙЛОВИЧ, 
1897 р.н., с. Він ниць кі Хутори Він ниць кого р-ну, 
прож. кол. хут. Шевченка, теп. у складі м. Він-
ниці, українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник. Арешт. 08.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
25.05.1938 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЩЕРБАЧЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ, 1912 р.н., 
кол. слобода Велика Орлівка Мартинівського 
р-ну Ростовської обл., РФ, росіянин, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 06.03.1947 р. Звинувач. за ст. 54-1 КК УРСР. 
За постановою УМДБ Він ниць кої обл. справа 
припинена у зв’язку з примусовим лікуванням. 
Реабіл.

ЩЕРБИНА ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Красилівка Ставищенського р-ну Київської 
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обл., прож. смт Теплик, українець, із службовців, 
освіта середня, вчитель, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 20.05.1958 р.

ЩЕРБИНА ВІКТОР ЮХИМОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Миколаївка Одеської обл., прож. ст. Козятин, 
українець, із робітників, малописьменний, чер-
говий депо ст. Козятин, одруж., 2 дітей. Арешт. 
08.07.1938 р. ЗТВ НКВС ст. Христинівка. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Одеської обл. розстріляний 19.10.1938 р. 
Реабіл. 17.11.1954 р.

ЩЕРБИНА КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Долна Страшенського р-ну, Мол-
дова, прож. с. Гопчиця Погребищенського р-ну, 
молдованин, із селян, малописьменний, вантаж-
ник ст. Ржевуська, одруж., 1 дитина. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.03.1959 р.

ЩЕРБИНА МАКАР САВОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Комунарівка Калинівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.06.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК Туркменської РСР. За вироком 
ВТ прикордонної охорони і військ ОДПУ Серед-
ньої Азії від 17.08.1933 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Ре-
абіл. 30.04.1991 р.

ЩЕРБИНА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 
1905 р.н., с. Лисянка Він ниць кого р-ну, українка, 
із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 
1 дитина. Звинувач. «як член сім’ї зрадника Бать-
ківщини». За постановою ОН НКВС СРСР від 
02.07.1945 р. заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 
30.05.1995 р.

ЩЕРБИНА ПАВЛО ЮХИМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 
03.08.1989 р.

ЩЕРБИНІН ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1872 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, із ремісни-
ків, неписьменний, ремісник-цегляр, одруж. 
Арешт. 18.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 08.02.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 17.01.1990 р.

ЩЕРБИНСЬКИЙ ФЕОФАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1908 р.н., с. Плисків Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, письменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 05.05.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 25.09.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 04.12.1989 р.

ЩЕРБИЦЬКИЙ ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 
1905 р.н., с. Дібровинці Оратівського р-ну, прож. 
ст. Нова Гребля Калинівського р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, бригадир, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.04.1946 р. Звинувач. за ст. 54-3 
КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць кої залізниці 
від 07.08.1946 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
03.01.1992 р.

ЩЕРБІЙ СЕМЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За постановою Чернівецького РВ 
НКВС від 07.05.1938 р. справа припинена.

ЩЕРБЛЮК ФЕДІР ЄФРЕМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Безіменне Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, рахівник споживчого това-
риства, одруж., 4 дітей. Арешт. 23.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. 
розстріляний 25.05.1938 р. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЩЕРБОВИЧ-ВЕЧІР ВОЛОДИМИР ОЛЕК-
САНДРОВИЧ, 1897 р.н., с. Машинці Слуцького 
р-ну Мінської обл., Білорусь, прож. с. Карбівка 
Гайсинського р-ну, білорус, із селян, освіта по-
чаткова, майстер лісорозробок лісодільниці, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 
17.01.1938 р. Реабіл. 04.03.1959 р.

ЩЕТИНСЬКИЙ ФРАНКО КАРЛОВИЧ, 
1892 р.н., с. Жданівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, коваль колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстрі-
ляний 23.09.1938 р. Реабіл. 30.08.1956 р.

ЩЕЦІНСЬКИЙ ПЕТРО КАЗИМИРОВИЧ, 
1892 р.н., с. Семки Хмільницького р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 08.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 26.12.1989 р.
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ЩЕЦІНСЬКИЙ ФРАНЦ КАЗИМИРОВИЧ, 
1911 р.н., с. Семки Хмільницького р-ну, прож. 
с. Мала Клітинка Козятинського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, учень сільськогосподар-
ського технікуму, не одруж. Арешт. 10.12.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 27.03.1932 р. ув’язн. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 10.08.1989 р.

ЩЕЦЯК ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, столяр колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
01.12.1989 р.

ЩЕЦЯК ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб, не одруж. Арешт. 
25.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 17.03.1931 р. 
ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 15.12.1989 р.

ЩЕЦЯК СИДІР СИДОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Супівка Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, бухгалтер колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.12.1937 р. розстрі-
ляний 14.01.1938 р. Реабіл. 09.05.1962 р.

ЩИГЛИК ГРИГОРІЙ БОРИСОВИЧ, 1919 р.н., 
м. Жмеринка, єврей, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 25.09.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 2 запасної СБ від 
22.10.1942 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 30.05.1991 р.

ЩИГОЛЬ ІСАК ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Улянівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 22.01.1990 р.

ЩИГОЛЬ САВА ЛУКИЧ, 1884 р.н., с. Красно-
пілка Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 21.12.1928 р. Звинувач. за ст. 58-2, 11 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 10.06.1929 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Реабіл. 11.01.1996 р.

ЩИГРИНСЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, 
1901 р.н., м. Верхньодніпровськ Дніпропетров-
ської обл., прож. с. Нестерварка Тульчинського 

р-ну, українець, із селян, освіта початкова, облі-
ковець плодозаводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.04.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. Реа-
біл. 15.01.1958 р.

ЩИПАНСЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць-
кого облвідділу ДПУ від 03.09.1933 р. справа 
припинена.

ЩІЛЕЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Дашківці Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 10.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 09.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. 
Реабіл. 26.09.1959 р.

ЩІТНИЦЬКИЙ СТЕПАН АНТОНОВИЧ, 
1910 р.н., смт Томашпіль, українець, із селян, 
освіта середня, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
13.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За по-
становою Тульчинської окрпрокуратури від 
04.01.1930 р. справа припинена.

ЩОКІН КЛИМЕНТІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Молоденки Московської обл., РФ, 
прож. м. Гайсин, росіянин, із селян, освіта почат-
кова, інспектор контори «Заготзерно», одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 07.04.1933 р. справа припинена.

ЩОТКОВСЬКИЙ ВАЦЛАВ ДОМІНІКО-
ВИЧ, 1900 р.н., м. Жмеринка, прож. ст. Емба 
Оренбурзької обл., РФ, поляк, із робітників, осві-
та середня, електрозварювальник депо ст. Емба, 
одруж. Арешт. 17.07.1937 р. оперпунктом НКВС 
ст. Жмеринка. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
29.09.1937 р. розстріляний 05.10.1937 р. Реабіл. 
26.09.1958 р.

ЩОТКОВСЬКИЙ ЙОСИП ДОМІНІКОВИЧ, 
1910 р.н., м. Жмеринка, поляк, із службовців, 
освіта початкова, електрозварювальник ст. Жме-
ринка, одруж. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. За 
ухвалою ОН НКВС СРСР від 29.12.1942 р. звіль-
нений, справа припинена.
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ЩОТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДОМІНІ-
КОВИЧ, 1908 р.н., м. Жмеринка, поляк, із робіт-
ників, освіта початкова, електрозварювальник 
вагоноремонтного заводу, не одруж. Арешт. 
26.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Київської обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 
10.11.1989 р.

ЩУКІН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Криківці Немирівського р-ну, прож. м. До-
нецьк, українець, із селян, освіта початкова, вій-
сь ко во служ бо вець, одруж. Арешт. 12.04.1942 р. 
Звинувач. за ст. 19, 58-8, 10 ч. 2 КК РРФСР. За ви-
роком ВТ 112 СД Сибірського ВО засудж. до роз-
стрілу. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
09.05.1942 р. міра покарання змінена на 7 р. ВТТ 
та 3 р. п/п. Реабіл. 18.06.1996 р.

ЩУКІН ДАВИД КАЛЕНИКОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Маньківці Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, рахівник ст. Жмеринка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 22.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ВДТВ ОДПУ ст. Жме-
ринка від 22.02.1933 р. справа припинена.

ЩУПАК БАРТКО МИХАЙЛОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Конюшівка Липовецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, голова колгоспу, вді-
вець, 3 дітей. Арешт. 29.04.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком ВТ 27 армії від 
18.02.1946 р. справа припинена.

ЩУПАК МИКОЛА НАУМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Демидівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.05.1989 р.

ЩУПКЕВИЧ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ, 
1921 р.н., м. Львів, прож. с. Гостинне Немирів-
ського р-ну, поляк, із селян, освіта неповна се-
редня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 21.06.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ 362 СД від 21.07.1943 р. за-
судж. на 7 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 02.10.1996 р.

ЩУПКО ДМИТРО ГНАТОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Гостинне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. 
Реабіл. 11.11.1959 р.

ЩУПКО СТРАТІЙ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 21.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.06.1930 р. ув’язн. на 4 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 24.01.1990 р.

ЩУПКО ЯКІВ ГЕРАСИМОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Ковалівка, прож. с. Мала Бушинка Немирів-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
хлібороб, не одруж. Арешт. 05.02.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 28.11.1989 р.

ЩУР АНДРІЙ ТРОХИМОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Бугаків Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 31.03.1944 р. Звинувач. за «участь у зрад-
ницькій діяльності». За постановою Брацлав-
ського РВ НКДБ від 05.04.1944 р. направлений у 
спецтабір НКВС для фільтрації. Подальша доля 
невідома. Реабіл.

ЩУР ВАСИЛЬ ІСАКОВИЧ, 1891 р.н., смт Тур-
бів Липовецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
24.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 14.07.1933 р. ув’язн. 
на 3 р. концтаборів (умовно). Реабіл. 17.01.1990 р.

ЩУР ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Зозівка Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, колгоспник, не одруж. 
Арешт. 30.01.1944 р. Звинувач. за ст. 58-2, 10 ч. 2, 
8, 11 КК РРФСР. За вироком ВТ 389 Бердичів-
ської СД від 15.02.1944 р. засудж. на 10 р. концта-
борів. Реабіл. 20.03.1990 р.

ЩУР ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Березівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
31.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
17.05.1932 р. справа припинена.

ЩУР ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1915 р.н., с. Бу-
гаків Немирівського р-ну, прож. м. Київ, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 3 дітей. Арешт. 16.02.1950 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 10 ч. 2 КК УРСР. За виро-
ком ВТ в/ч 78687 від 30.08.1950 р. засудж. на 25 р. 
ВТТ. За ухвалою ВТ КВО від 02.10.1950 р. термін 
покарання змінений на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
28.05.1955 р.
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ЩУР КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Дмитрашківка Піщанського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 16.08.1989 р.

ЩУР МИРОН АНДРІЙОВИЧ, 1887 р.н., с. Обі-
дне Немирівського р-ну, українець, одно осіб ник. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 05.12.1989 р.

ЩУР МОЙСЕЙ ЄРЕМІЙОВИЧ (ЯРЕМОВИЧ), 
1870 р.н., с. Кричанівка Мо ги лів-По діль сь кого 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 2 дітей. Арешт. 06.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.01.1990 р.

ЩУР ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., с. Дмит-
рашківка Піщанського р-ну, українець, із селян, 
письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.12.1937 р. Звинувач. за «участь у контррево-
люційній діяльності». За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. розстрі-
ляний 11.01.1938 р. Реабіл. 16.08.1989 р.

ЩУР ОЛЕКСІЙ МАКАРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Бугаків Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, сторож колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 06.10.1989 р.

ЩУР ПАЛЛАДІЙ АНДРІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, прож. с. Шура-
Мітлинецька Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта неповна середня, десятник лісорозро-
бок лісового промислового господарства, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 
29.04.1938 р. Реабіл. 23.12.1959 р.

ЩУР ПИЛИП АРТЕМОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Турбів Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 29.09.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
26.02.1931 р. ув’язн. на 8 р. концтаборів. Реабіл. 
04.05.1990 р.

ЩУР СОЗОН МИХАЙЛОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, майстер плодозаводу, одруж. 
Арешт. 13.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. 
Реабіл. 15.01.1958 р.

ЩУР ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ, 1891 р.н., с. Бе-
резівка Бершадського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 18.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 24.04.1931 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 24.11.1989 р.

ЩУР ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., с. Жу-
равлівка Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
21.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.11.1937 р. 
розстріляний 27.11.1937 р. Реабіл. 15.01.1990 р.

ЩУР ФЕОДОСІЙ МАРКОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 28.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. 
Реабіл. 10.02.1965 р.

ЩУР ФОКА ГАВРИЛОВИЧ, 1873 р.н., с. Сос-
ни Літинського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
06.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 03.03.1930 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 21.11.1989 р.

ЩУРОВСЬКИЙ АЛЬБІН ІВАНОВИЧ, 
1913 р.н., с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів 
Жмеринського р-ну, поляк, із селян, малопись-
менний, шеретовник круп’яного заводу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
6, 9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ЩУРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1893 р.н., с. Деребчин Шаргородського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 16.01.1990 р.

ЩУРОВСЬКИЙ АНТОН ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., 
смт Піщанка, поляк, із селян, освіта середня спе-
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ціальна, агроном МТС, вдівець, 1 дитина. Арешт. 
22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 7, 10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. 
Реабіл. 22.04.1958 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІКЕНТІ-
ЙОВИЧ, 1880 р.н., с. Гута, прож. смт Шпиків 
Тульчинського р-ну, поляк, лісник. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. розстріляний 
15.02.1938 р. Реабіл. 10.10.1989 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ІВАН ЕДУАРДОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Піщанка, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 04.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 7, 10, 11 КК УРСР. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 
22.04.1958 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ІВАН ІСАКОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Піщанка, українець, із селян, освіта початко-
ва, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1886 р.н., кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Бра-
їлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, бригадир млина, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 

УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 
15.08.1959 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ЛЕОН ЮЗЕФОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 01.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.05.1960 р.

ЩУРОВСЬКИЙ НИКОДИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1888 р.н., с. Юліямпіль Шаргородського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 28.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 19.02.1990 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІСАКОВИЧ, 
1898 р.н., смт Піщанка, прож. ст. Попелюхи Пі-
щанського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЩУРОВСЬКИЙ ФЕДІР ІСАКОВИЧ, 1898 р.н., 
смт Піщанка, українець, із селян, малописьмен-
ний, колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
03.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
09.06.1932 р. справа припинена.

Щиголь Сава Лукич
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Ю
ЮГА ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, 1898 р.н., 
кол. с. Поприкени, Румунія, прож. с. Ялтушків 
Барського р-ну, румун, із селян, неписьменний, 
робітник цук ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 
27.06.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.09.1989 р.

ЮДАКОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 
1910 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. с. Ба-
штанків Кодимського р-ну Одеської обл., україн-
ка, із ремісників, неписьменна, колгоспниця, 
одруж. Арешт. 16.06.1931 р. Звинувач. за ст. 16-80 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 28.09.1931 р. справа припинена.

ЮЗВА ГАБРО МИХАЙЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Чабарівка Гусятинського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Медвеже Вушко Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 12.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
14.04.1989 р.

ЮЗВАК ЄВДОКИМ ОНУФРІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Морозівка Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 11.08.1965 р.

ЮЗВАК СТАНІСЛАВ ВОЙТКОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Пасинки Шаргородського р-ну, прож. с. Мали-
нівка Іванівського р-ну Одеської обл., поляк, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 11.05.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 12.11.1939 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.01.1960 р.

ЮЗВЕНКО АРТЕМ КАСЯНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Човновиця Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, завідувач майстерні кол-
госпу, одруж. Арешт. 30.06.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 16.10.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.03.1958 р.

ЮЗВЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
хут. Юзвинський Барського р-ну, українець, 
одно осіб ник. Арешт. 18.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою Трійки 

ДПУ УСРР від 23.12.1930 р. заслан. на 5 р. до Си-
біру, РФ. Реабіл. 01.12.1989 р.

ЮЗВЕНКО МАРКО ДМИТРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Велика Мочулка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 29.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
05.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
31.08.1960 р.

ЮЗВЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Велика Мочулка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 24.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 26.03.1930 р. засла-
ний з прикордонної зони на Північ РФ. Реабіл. 
15.09.1995 р.

ЮЗВУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Він ниця, українець, із робітників, малопись-
менний, токар заводу «Молот», одруж. Арешт. 
06.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 30.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ЮЗВУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1881 р.н., 
м. Він ниця, українець, із ремісників, освіта по-
чаткова, бухгалтер контори «Облтранс», одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
13 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 30.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 28.08.1989 р.

ЮЗЕПОЛЬСЬКИЙ АДАМ АНДРІЙОВИЧ, 
1899 р.н., с. Осична Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 09.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.04.1965 р.

ЮЗЕПОЛЬСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ МАТВІ-
ЙОВИЧ, 1902 р.н., с. Осична Хмільницького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, хлібороб, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 23.01.1938 р. 
Реабіл. 16.11.1989 р.

ЮЗЕПОЛЬСЬКИЙ ЛЮДВІГ ФЛОРІАНО-
ВИЧ, 1903 р.н., с. Вовчинець, прож. с. Комсомоль-
ське Козятинського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, бухгалтер райфінвідділу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. 
Реабіл. 14.05.1958 р.
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ЮЗЕПОЛЬСЬКИЙ ТОМАШ АНДРІЙОВИЧ, 
1905 р.н., с. Осична Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10  р. ВТТ. Реабіл. 07.06.1967 р.

ЮЗЕФОВИЧ ВАЛЕР’ЯН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1895 р.н., с. Криківці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, секретар сіль-
ської ради, одруж., 3 дітей. Арешт. 24.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. 
розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 03.12.1959 р.

ЮЗЕФОВИЧ ЕДУАРД ЙОСИПОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Крупець Рильського р-ну Курської обл., РФ, 
прож. смт Томашпіль, поляк, із службовців, осві-
та середня, старший агроном цук рокомбінату, 
одруж. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 22.05.1957 р.

ЮЗЕФОВИЧ ІВАН АНТОНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Студена Піщанського р-ну, прож. смт Піщан-
ка, українець, із селян, освіта початкова, бухгал-
тер багатофахової артілі «Комінтерн», одруж., 
1 дитина. Арешт. 03.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 
14.05.1938 р. Реабіл. 31.10.1989 р.

ЮЗЕФОВИЧ МАР’ЯН ПАВЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Олександрівка Липовецького р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. Арешт. 
31.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 06.01.1930 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.04.1993 р.

ЮЗЕФОВИЧ РУДОЛЬФ АНТОНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Студена Піщанського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, коваль колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 29.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 22.04.1958 р.

ЮЗИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Солець Дрогобицького р-ну Львівської обл., 
прож. с. Людавка Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, не одруж. 
Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 26.01.1990 р.

ЮЗЧИШИН ВЛАДИСЛАВ МАРТИНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Соколова, прож. с. Жданівка Хміль-
ницького р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, 
стрілочник ст. Семки, одруж., 1 дитина. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 28.04.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.12.1958 р.

ЮЗЬКО ОСТАП ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., с. Ва-
силівка Тульчинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 25.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Тульчинської 
дільниці від 28.04.1932 р. справа припинена.

ЮЗЬКО СЕРАФИМ ДМИТРОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Василівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 07.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 23.04.1931 р. справа припинена.

ЮЗЬКО СОФРОН ФЕДОРОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Верхівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 02.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.11.1994 р.

ЮЗЬКОВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Шарапанівка Крижопільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 22.02.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 
Московського гарнізону, РФ, від 02.03.1942 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 06.11.1996 р.

ЮЗЯК ЮХИМ ГЕОРГІЙОВИЧ, 1900 р.н., кол. 
с. Кішма-Замжіє Хотинського пов., прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, малописьменний, одруж. 
Арешт. 27.03.1944 р. Звинувач. за «участь у анти-
радянській агітації». За постановою УНКДБ Він-
ниць кої обл. від 09.04.1944 р. справа припинена.

ЮКАЛО АНАНІЙ МОЙСЕЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Примощаниця Барського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 13.08.1958 р.

ЮКАЛО ДОРОФІЙ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Лісове Барського р-ну, прож. с. Обухів Мурова-
нокуриловецького р-ну, українець, із селян, ма-
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лописьменний, десятник будівництва складу «За-
готзерно» ст. Котюжани, одруж. Арешт. 20.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 09.06.1965 р.

ЮКАЛО МАКСИМ ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Борщівці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
с. Котюжани Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, рахівник ін-
кубаторної станції, одруж., 1 дитина. Арешт. 
23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 28.07.1938 р. 
засудж. на 8 р. позбавлення волі. Реабіл. 19.10.1990 р.

ЮКАЛО ОЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Борщівці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
Гомельська обл., Білорусь, українець, вій сь ко во-
служ бо вець. Арешт. 11.04.1942 р. Звинувач. за 
ст. 19, 58-1 КК РРФСР. За вироком ВТ авіації да-
лекої дії від 26.05.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 14.11.1959 р.

ЮКАЛО СТЕПАН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Лісове Барського р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 6 дітей. Арешт. 
10.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 13.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
18.11.1959 р.

ЮКИШ НИКІН МАРКОВИЧ, 1896 р.н., с. Друж-
не Калинівського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, вантажник спиртзаводу, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 12.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 27.10.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. 
Реабіл. 18.02.1960 р.

ЮКИШ СТАХ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Дружне Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, різноробочий, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 28.06.1989 р.

ЮЛІШ ПІНХАС ЙОСИПОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Дзигівка Ямпільського р-ну, єврей, із селян, 
освіта середня, хлібороб, не одруж. Арешт. 
04.04.1927 р. Звинувач. за ст. 10, 61 КК УСРР. За 
постановою Мо ги лів-По діль сь кого окрвідділу 
ДПУ від 30.06.1927 р. справа припинена.

ЮНАШ ПИЛИП ІВАНОВИЧ, 1914 р.н., смт Чер-
нівці, поляк, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, не одруж. Арешт. 24.09.1932 р. Звинувач. 

за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою ДПУ УСРР 
від 10.12.1932 р. справа припинена.

ЮНИК ПИЛИП ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Голинчинці Шаргородського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 7 дітей. Арешт. 25.06.1941 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 17.02.1943 р. ув’язн. на строк перебуван-
ня під слідством, з-під варти звільнений. Реабіл. 
26.05.1993 р.

ЮР ГАННА КИРИЛІВНА, 1926 р.н., с. Жабе-
лівка Він ниць кого р-ну, українка, із селян, освіта 
неповна середня, колгоспниця, вдова. Арешт. 
26.06.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. 
За постановою ОН МВС СРСР від 27.03.1946 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 12.04.1995 р.

ЮР-КИРИЛЮК МАРТИН ФЕДОРОВИЧ, 
1896 р.н., с. Жабелівка Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Козятин, українець, із селян, освіта початкова, 
машиніст депо ст. Козятин, одруж., 6 дітей. Арешт. 
24.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН НКВС СРСР від 10.12.1936 р. ув’язн. 
на 3 р. ВТТ. Реабіл. 29.05.1957 р.

ЮР-КИРИЛЮК ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 1886 р.н., 
смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із службовців, освіта середня, 
на час арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
11.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
21.04.1938 р. розстріляний 29.04.1938 р. Реабіл. 
23.12.1959 р.

ЮРАЧКІВСЬКИЙ ВАДИМ КЛИМОВИЧ, 
1912 р.н., с. Обжиле Балтського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Соколівка Крижопільського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта неповна серед-
ня, старший бухгалтер цук ро за во ду, одруж., 
1 дитина. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.06.1957 р.

ЮРАЧКІВСЬКИЙ КЛИМ АНТОНОВИЧ, 
1890 р.н., с. Смолянка Кодимського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Антопіль Томашпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, вдівець. Арешт. 01.10.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 03.01.1932 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реа-
біл. 13.10.1989 р.

ЮРАЧКІВСЬКИЙ ОПАНАС ЙОСИПОВИЧ, 
1891 р.н., с. Бондурі Гайсинського р-ну, прож. 



Сторінки людських трагедій

565

с. Клембівка Ямпільського р-ну, українець, із ду-
ховенства, освіта вища, вчитель, одруж. Арешт. 
10.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 03.06.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 05.12.1989 р.

ЮРАШ ЛАВРЕНТІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, 
1909 р.н., с. Берізки-Чечельницькі Чечельницько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 24.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.08.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.12.1989 р. Вдруге 
звинувач. За постановою Трійки УНКВС ДСК, 
РФ, від 31.03.1938 р. розстріляний 05.06.1938 р. 
Реабіл. 19.12.1989 р.

ЮРГА МИКОЛА АРТЕМОВИЧ, 1901 р.н., 
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., 
прож. с. Титусівка Козятинського р-ну, украї-
нець, із робітників, освіта початкова, директор 
МТС, одруж. Арешт. 13.07.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 7, 8, 11 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 05.01.1939 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 26.09.1962 р.

ЮРГЕНС АДОЛЬФ КАРЛОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, прож. с. Бабин Іл-
лінецького р-ну, поляк, із службовців, малопись-
менний, бригадир цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
20.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. 
розстріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 03.07.1959 р.

ЮРГЕНС ВІКЕНТІЙ ІВАНОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, поляк, із робітни-
ків, освіта початкова, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 02.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.05.1989 р.

ЮРГЕНС СТАНІСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ, 
1906 р.н., с. Пиків Калинівського р-ну, прож. 
с. Бабин Іллінецького р-ну, поляк, із робітників, 
освіта початкова, слюсар цук ро за во ду, одруж., 
2 дітей. Арешт. 04.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. 
Реабіл. 13.08.1960 р.

ЮРГЕНСОН КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 
1920 р.н., м. Архангельськ, РФ, прож. м. Він ниця, 
росіянин, із робітників, освіта неповна середня, 
на час арешту без певних занять, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 30.05.1957 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 

УРСР. За постановою УКДБ Він ниць кої обл. від 
18.06.1957 р. справа припинена.

ЮРГИЛЕВИЧ КАЗИМИР МАТВІЙОВИЧ, 
1889 р.н., м. Він ниця, поляк, із робітників, мало-
письменний, електромонтер водокачки, одруж., 
2 дітей. Арешт. 23.05.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого відділу 
ДПУ від 23.05.1933 р. справа припинена.

ЮРЕВИЧ МИКОЛА ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, майстер силосного цеху цук ро-
за во ду, одруж., 5 дітей. Арешт. 23.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
14.12.1937 р. Реабіл. 04.01.1958 р.

ЮРЕНОК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Вільнюс, Литва, прож. м. Гнівань Тиврівсько-
го р-ну, поляк, із службовців, освіта вища, дирек-
тор школи, одруж., 1 дитина. Арешт. 30.01.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого РВ ДПУ від 25.01.1936 р. справа 
припинена.

ЮРЕЦЬ ТИМОФІЙ ПИЛИПОВИЧ, 1923 р.н., 
с. Кусиківці Літинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не-
одруж. Арешт. 28.02.1942 р. Звинувач. за ст. 19, 
58-8 КК РРФСР. За вироком ВТ 171 СД від 
25.03.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.07.1958 р.

ЮР’ЄВ ЗАХАРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Карпівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 22.02.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 21.08.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 01.12.1989 р.

ЮР’ЄВ КИРИЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Карпівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, робітник ковбасної 
фабрики, одруж., 4 дітей. Арешт. 07.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.04.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.02.1990 р.

ЮР’ЄВ МИКОЛА МАРКОВИЧ, 1895 р.н., 
кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів 
Жмеринського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, вантажник цук ро за во ду, одруж., 
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1 дитина. Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 02.03.1960 р.

ЮР’ЄВ НИКІН ПРОКОПОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта неповна 
середня, студент, не одруж. Арешт. 27.06.1935 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 06.09.1935 р. засудж. на 
5 р. ВТТ. Реабіл. 09.10.1964 р.

ЮР’ЄВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1901 р.н., м. Коз-
лов Тамбовської обл., РФ, прож. м. Він ниця, росі-
янин, із робітників, освіта середня, секретар об-
ласного комітету КП(б)У, одруж., 2 дітей. Арешт. 
13.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 8, 11 КК УРСР. 
За вироком 437 ВТ КОВО від 25.03.1939 р. засудж. 
до розстрілу. За ухвалою Верховного суду СРСР 
від 29.11.1939 р. вирок відмінений, справа повер-
нена на додаткове розслідування. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.03.1940 р. справа 
припинена.

ЮР’ЄВ ПИЛИП ПЕТРОВИЧ, 1899 р.н., с. Іво-
нівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, муляр колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-13 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.01.1990 р.

ЮР’ЄВА ВАРВАРА ТИМОФІЇВНА, 1900 р.н., 
с. Унгри Окницького р-ну, Молдова, прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українка, із селян, не-
письменна, домогосподарка, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 30.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6, 56-24, 
80 КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кої 
окрпрокуратури від 20.06.1930 р. справа припи-
нена.

ЮРИХ МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Він ниця, прож. м. Куйбишев, РФ, єврей, інже-
нер. Арешт. 17.03.1938 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За вироком Куйбишевського обл су ду 
засудж. на 6 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 08.05.1940 р. термін покарання зміне-
ний на 3 р. ВТТ. Реабіл. 18.10.1991 р.

ЮРІЙЧУК ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Коси Чернівецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник. Арешт. 01.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постано-
вою Мо ги лів-По діль сь кої райпрокуратури від 
22.06.1938 р. справа припинена.

ЮРІК-ПЕРОВСЬКА САРА АБРАМІВНА, 
1903 р.н., м. Первомайськ Миколаївської обл., 
прож. м. Він ниця, єврейка, із ремісників, освіта 
середня, учителька, одруж., 4 дітей. Арешт. 
21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 26.03.1938 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1956 р.

ЮРКЕВИЧ ВАЦЛАВ ЧЕСЛАВОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Степашки Гайсинського р-ну, прож. м. Туль-
чин, поляк, із селян, освіта неповна середня, упо-
вноважений контори «Льонзаготторг», одруж. 
Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. 
Реабіл. 31.08.1989 р.

ЮРКЕВИЧ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1888 р.н., смт Врадіївка Миколаївської обл., 
прож. с. Флорине Бершадського р-ну, українець, 
із міщан, малописьменний, охоронець цук ро за-
во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.06.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ Він-
ниць кої залізниці від 21.08.1944 р. засудж. на 7 р. 
ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 14.09.1994 р.

ЮРКЕВИЧ КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Тульчин, поляк, із ремісників, малописьмен-
ний, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.07.1928 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 08.10.1928 р. на 3 р. позбавлений права 
проживати у 12 населених пунктах. Реабіл. 
12.04.1995 р.

ЮРКЕВИЧ ЛЕОПОЛЬД ЧЕСЛАВОВИЧ, 
1892 р.н., с. Степашки Гайсинського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, помічник головного 
інженера цук ро за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 
20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. 
розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 10.05.1989 р.

ЮРКЕВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1887 р.н., м. Володимир-Волинський Волинської 
обл., прож. с. Кустівці Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. розстріляний 
02.04.1938 р. Реабіл. 15.09.1989 р.

ЮРКЕВИЧ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1917 р.н., м. Він ниця, українець, із реміс-
ників, освіта неповна середня, майстер точних 
інструментів земельного управління, одруж. 
Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
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УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 10.12.1937 р. справа припинена.

ЮРКЕВИЧ САМСОН САМІЙЛОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Мухарів Славутського р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Журбинці Козятинського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, священик, одруж. 
Арешт. 07.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 25.02.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЮРКЕВИЧ ЦЕЗАР ЧЕСЛАВОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Степашки Гайсинського р-ну, прож. м. Гайсин, 
поляк, інспектор районного комунального госпо-
дарства із заготівлі. Арешт. 30.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
09.01.1938 р. Реабіл. 06.05.1989 р.

ЮРКІВСЬКИЙ КАРЛ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1911 р.н., с. Нова Гута Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Жмеринка, поляк, 
слюсар. Арешт. 21.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 
26.09.1938 р. Реабіл. 09.06.1989 р.

ЮРКІВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОНУФРІЙО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Івонівка Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, прож. с. Гамулівка Чернівецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, рахівник 
колгоспу, одруж. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ 
РФ. Реабіл. 22.01.1990 р.

ЮРКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ, 1898 р.н., м. Отач 
Окницького р-ну, Молдова, прож. с. Жуківці 
Жмеринського р-ну, росіянин, вантажник ваго-
норемонтного заводу. Арешт. 22.02.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.10.1938 р. роз-
стріляний 15.10.1938 р. Реабіл. 28.03.1989 р.

ЮРКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Тростянець Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 29.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умовно). 
Реабіл. 22.11.1989 р.

ЮРКОВ МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ, 1895 р.н., 
смт Томашпіль, українець, із селян, освіта почат-
кова, санітар районної санстанції, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 22.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 6, 

9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 
13.12.1937 р. Реабіл. 30.06.1958 р.

ЮРКОВ ПЕТРО ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Хоньківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. 
смт Муровані Курилівці, українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, автомеханік МТС, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 12.05.1937 р. Звинувач. за 
ст. 17, 54-8, 9, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. 
розстріляний 13.10.1937 р. Реабіл. 02.07.1958 р.

ЮРКОВ СТЕПАН СЕРГІЙОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Вовчок Немирівського р-ну, прож. м. Немирів, 
росіянин, із духовенства, освіта середня, свяще-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.05.1929 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 03.09.1929 р. заслан. на 3 р. на Урал, 
РФ. Реабіл. 17.05.1995 р.

ЮРКОВ-СНЕГУРІН ПЕТРО ОВКСЕНТІЙО-
ВИЧ, 1889 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, прож. 
м. Київ, росіянин, із робітників, освіта неповна 
середня, на час арешту без певних занять, одруж. 
Арешт. 27.07.1924 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 10.07.1925 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 03.03.1993 р.

ЮРКОВСЬКА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА, 
1883 р.н., с. Хмелівщина Ямпільського р-ну, 
українка, із селян, освіта початкова, домогоспо-
дарка, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. роз-
стріляна 27.12.1937 р. Реабіл. 28.11.1989 р.

ЮРКОВСЬКИЙ АДОЛЬФ ФРАНЦОВИЧ, 
1887 р.н., с. Лемешівка Калинівського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 07.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстрі-
ляний 27.09.1938 р. Реабіл. 30.09.1959 р.

ЮРКОВСЬКИЙ БОРИС ЯКОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Хмелівщина Ямпільського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 25.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 16.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЮРКОВСЬКИЙ ЙОСИП СТЕФАНОВИЧ, 
1879 р.н., с. Крижанівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 



Реабілітовані історією. Вінницька область

568

26.02.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
21.11.1989 р.

ЮРКОВСЬКИЙ КАЛІСТРАТ ІВАНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Пултівці Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, листоноша, вді-
вець, 4 дітей. Арешт. 18.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстріляний 
04.04.1938 р. Реабіл. 28.11.1989 р.

ЮРОВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Дзюньків Погребищенського р-ну, поляк, із ро-
бітників, малописьменний, майстер-котельник 
МТС, одруж. Арешт. 26.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 9, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. розстріляний 
05.11.1937 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ЮРОВСЬКИЙ ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Дзюньків Погребищенського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 19.09.1938 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 31.07.1939 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
30.03.1956 р.

ЮРУЧКОВСЬКИЙ АНДРIЙ АНТОНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Ялтушкiв Барського р-ну, українець, 
робiтник. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1989 р.

ЮРЦЕВИЧ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Міньківці Андрушівського р-ну Житомир-
ської обл., прож. с. Самгородок Козятинського 
р-ну, поляк, із службовців, освіта середня спеці-
альна, агроном МТС, одруж. Арешт. 09.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.12.1937 р. справа 
припинена.

ЮРЦЕВИЧ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Міньківці Андрушівського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Немирів, поляк, із духовенства, 
освіта середня, бухгалтер спиртзаводу, одруж. 
Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. розстріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 
19.10.1957 р.

ЮРЧАК АРХИП ДМИТРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Кордишівка Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, голова колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.01.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-

ниць кої обл. від 18.07.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 11.03.1955 р.

ЮРЧАК БОРИС ЯКОВИЧ, 1904 р.н., с. Став-
чинці Хмельницького р-ну Хмельницької обл., 
прож. м. Томськ, РФ, бригадир монтажного від-
ділу теплової електростанції. Арешт. 1938 р. Роз-
стріляний. Реабіл. 

ЮРЧАК ОВКСЕНТІЙ ДМИТРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Кордишівка Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.08.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.04.1960 р.

ЮРЧАК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Чемериси-Барські Барського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 15.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпроку-
ратури від 04.02.1939 р. справа припинена.

ЮРЧАК ЯКІВ АНДРОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Жуківці Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 09.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ, (умов-
но). Реабіл. 22.01.1990 р.

ЮРЧЕНКО БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Олександрівка Роздільнянського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Демківка Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, начальник 
ст. Тростянець, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.08.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Ліній-
ного суду Одеської залізниці від 06.09.1939 р. за-
судж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 15.02.1961 р.

ЮРЧЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Великі Крушлинці Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Ре-
абіл. 02.03.1990 р.

ЮРЧЕНКО ГНАТ ПЕТРОВИЧ, 1911 р.н., кол. 
с. Латанці, теп. у складі с. Тростянець Тиврів-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початко-
ва, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 18.12.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За вироком ВТ Він ниць кого гарнізону за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.09.1945 р.
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ЮРЧЕНКО ДЕМ’ЯН ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1875 р.н., с. Світлопіль Олександрівського 
р-ну Кіровоградської обл., прож. м. Тульчин, 
українець, освіта вища, викладач робітничого фа-
культету, одруж. Арешт. 28.11.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 25.02.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахста-
ну (умовно). Реабіл. 06.12.1989 р.

ЮРЧЕНКО ДЕНИС МЕРКУРІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Літки Броварського р-ну Київської 
обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 6 ді-
тей. Арешт. 26.08.1927 р. Звинувач. за ст. 58-6, 9 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
02.12.1927 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
11.03.1990 р. Вдруге за арешт. За постановою ОН 
ОДПУ від 28.07.1930 р. на 3 р. позбавлений права 
проживання в визначених округах. Втретє зви-
нувач. за ст. 54-6, 80 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 25.01.1932 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 11.03.1994 р.

ЮРЧЕНКО ДМИТРО МИКИТОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Селище Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 14.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 25.09.1932 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 22.04.1938 р. розстріляний 27.05.1938 р. 
Реабіл. 11.11.1959 р.

ЮРЧЕНКО ЗІНОВІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, 
1894 р.н., с. Бондурі Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 
28.05.1938 р. Реабіл. 06.05.1959 р.

ЮРЧЕНКО ІВАН ДЕМЕНТІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Мельниківці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 17.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Немирівської 
дільниці від 19.05.1931 р. справа припинена.

ЮРЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ, 1931 р.н., 
с. Івча Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, учень 10 класу. Арешт. 
25.05.1951 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10, 11 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 10.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО термін покарання змінено 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.07.1992 р.

ЮРЧЕНКО ІВАН МАРКОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Семирічка Гайсинського р-ну, прож. м. Хрис-
тинівка Черкаської обл., українець, малопись-
менний, садівник школи ст. Христинівка, вді-
вець. Арешт. 25.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
28.06.1933 р. на 3 р. позбавлений права проживати 
у 12 прикордонних пунктах. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЮРЧЕНКО КАЛЕНИК ІВАНОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Горошків Тетіївського р-ну Київської обл., 
прож. смт Турбів Липовецького р-ну, українець, 
із селян, освіта вища, працівник районного зе-
мельного відділу. Арешт. 14.06.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-3 КК УРСР. За постановою Турбівського 
РВ НКДБ від 14.06.1944 р. направлений у спецта-
бір НКВС для фільтрації. Подальша доля невідо-
ма. Реабіл.

ЮРЧЕНКО КИРИЛО ДЕМИДОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Губник Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 20.07.1932 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РСФРР. За вироком ВТ морських сил Балтійсько-
го моря від 20.08.1932 р. засудж. на 3 р. концтабо-
рів. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
02.09.1932 р. вирок відмінено, справа припинена.

ЮРЧЕНКО КОСТЯНТИН ДАНИЛОВИЧ, 
1892 р.н., с. Піски Миколаївської обл., прож. 
м. Він ниця, українець, із службовців, освіта 
вища, начальник сектору бюджету колгоспів об-
ласного статистичного управління, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 23.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. На підставі розпорядження наркома дер-
жавної безпеки УРСР розстріляний 04.07.1941 р. 
Реабіл. 31.01.1959 р.

ЮРЧЕНКО КУЗЬМА ПОРФИРОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Новоселиця Літинського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із службовців, освіта незакінче-
на вища, інспектор районного відділу народної 
освіти, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. 
розстріляний 31.05.1938 р. Реабіл. 12.04.1956 р.

ЮРЧЕНКО ЛУКА КИРИЛОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Троща, прож. с. Нападівка Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта неповна середня, учи-
тель, одруж., 7 дітей. Арешт. 19.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 14 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 30.07.1958 р.

ЮРЧЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА, 1930 р.н., 
с. Івча Літинського р-ну, українка, із селян, осві-
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та початкова, колгоспниця, не одруж. Арешт. 
23.03.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 10.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО від 24.09.1954 р. термін по-
карання змінено на 5 р. ВТТ. За ухвалою Президії 
Верховної Ради СРСР від 18.10.1954 р. звільнена. 
Реабіл. 23.07.1992 р.

ЮРЧЕНКО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Бондурі Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 23.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстрі-
ляний 27.04.1938 р. Реабіл. 06.05.1959 р.

ЮРЧЕНКО МИХАЙЛО ЯКОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Городок Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, хлібороб, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 03.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Уманського окрвідділу 
ДПУ від 21.02.1930 р. справа припинена.

ЮРЧЕНКО ПЕТРО АНТОНОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Великі Крушлинці Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, стрілочник ст. Гу-
менне, не одруж. Арешт. 19.06.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Вороно-
вицького РВ НКДБ від 13.09.1944 р. направлений 
у спецтабір НКВС для фільтрації. Подальша доля 
невідома. Реабіл.

ЮРЧЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1891 р.н., с. Го-
родок Іллінецького р-ну, українець, із селян, не-
письменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
18.10.1928 р. Звинувач. за ст. 20, 54-8 КК УСРР. 
За постановою Уманської окрпрокуратури від 
05.10.1929 р. справа припинена.

ЮРЧЕНКО ПИЛИП ГЕРАСИМОВИЧ, 
1900 р.н., с. Глинянець Немирівського р-ну, укра-
їнець, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Вороновицького РВ ДПУ 
від 02.04.1932 р. справа припинена.

ЮРЧЕНКО ПИЛИП ПЕТРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Степанки Погребищенського р-ну, прож. 
с. Самгородок Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вчитель, одруж. Арешт. 
06.03.1928 р. Звинувач. за ст. 54-2, 10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 18.05.1928 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За постано-
вою ОН ОДПУ від 16.08.1930 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Вдруге за арешт. За постановою Трій-

ки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.03.1938 р. роз-
стріляний 25.03.1938 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЮРЧЕНКО СЕМЕН МИКИТОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Дубова, прож. с. Подільське Жмеринського 
р-ну, українець, із селян, освіта неповна середня, 
тесля квартирно-експлуатаційної частини, одруж. 
Арешт. 19.09.1949 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б», 10 
ч. 1 КК УРСР. За вироком ВТ в/ч 77757 від 
31.01.1950 р. засудж. на 25 р. ВТТ. Реабіл. 09.10.1959 р.

ЮРЧЕНКО СЕРГІЙ МАКСИМОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Тростянець Тиврівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, продавець крамниці спо-
живчої спілки, одруж. Арешт. 28.09.1937 р. Зви-
нувач. за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
13.02.1990 р.

ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА, 1910 р.н., 
с. Івча Літинського р-ну, українка, із селян, не-
письменна, колгоспниця, вдова, 4 дітей. Арешт. 
23.02.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 10.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО від 24.09.1954 р. термін по-
карання змінено на 5 р. ВТТ. Згідно указу Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 18.04.1959 р. звільне-
на. Реабіл. 23.07.1992 р.

ЮРЧЕНКО ТИМОФІЙ ІЛАРІОНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Івча Літинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 25.02.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Іжевського гарні-
зону, РФ, від 09.04.1943 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Ре-
абіл. 30.09.1991 р.

ЮРЧЕНКО ФЕОФІЛ ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Гордіївка Тростянецького р-ну, прож. м. Мо-
сква, РФ, українець, із селян, освіта початкова, 
вантажник контори «Центрожитлоспілка», одруж., 
3 дітей. Арешт. 25.01.1933 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 04.02.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 06.12.1989 р.

ЮРЧЕНКО ЮХИМ (ХОМА) АНДРІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Новоселиця Літинського р-ну, украї-
нець, із службовців, освіта початкова, бухгалтер 
Літинського районного лісового господарства, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 06.12.1937 р. За поста-
новою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. За ухвалою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.07.1939 р. справа 
припинена. Вдруге за арешт. 06.01.1945 р. Звину-
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вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Лі-
тинського РВ НКВС від 21.03.1945 р. справа при-
пинена.

ЮРЧИК АДАМ ДМИТРОВИЧ, 1889 р.н., кол. 
с. Велька Острозького пов., Польша, прож. с. Го-
ловчинці Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
освіта неповна середня, учитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.09.1938 р. розстріляний 22.09.1938 р. 
Реабіл. 03.06.1958 р.

ЮРЧИК КАРПО МИКИТОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Червона Гребля Чечельницького р-ну, украї-
нець, заступник голови сільської ради. Арешт. 
16.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ЮРЧИК МОТРОНА ПРОКОПІВНА, 1913 р.н., 
с. Думенки Хмільницького р-ну, українка, із се-
лян, письменна, одно осіб ниця, не одруж. Арешт. 
05.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ЮРЧИК ОПАНАС СЕМЕНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Рожнятівка Томашпільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 12.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого оперсек-
тора ДПУ від 27.04.1931 р. справа припинена.

ЮРЧИК СТЕПАН МИКИТОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Стратіївка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 22.03.1946 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ Центральної гру-
пи військ від 11.04.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.04.1991 р.

ЮРЧИК ТОМКО (ТИМКО) СЕМЕНОВИЧ, 
1896 р.н., с. Рожнятівка Томашпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 12.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого оперсектора ДПУ від 27.04.1931 р. спра-
ва припинена.

ЮРЧИШИН КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ, 
1883 р.н., с. Мигалівці Барського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 
15.05.1938 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЮРЧИШИН СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Слобода-Шлишковецька Мо ги лів-По діль сь ко-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 22.05.1933 р. справа припинена.

ЮРЧУК ВІРА ФЕДОРІВНА, 1925 р.н., с. Нова 
Гребля Калинівського р-ну, прож. кол. с. Кукмир 
Фюртенсодельдського р-ну, Австрія, українка, із 
селян, освіта неповна середня, домогосподарка, 
одруж. з мешканцем Австрії. Арешт. 18.04.1945 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За вироком 
ВТ 27 армії від 19.05.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.11.1958 р.

ЮРЧУК ГРИГОРІЙ ЛАЗАРОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Нова Гребля Калинівського р-ну, українець, із 
робітників, малописьменний, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.10.1942 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За постановою ОВ За-
кавказького фронту від 07.09.1943 р. справа при-
пинена.

ЮРЧУК ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Левківка Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 11.11.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 24.01.1930 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 08.12.1989 р.

ЮРЧУК КАЛЕНИК ВАСИЛЬОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 05.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
01.12.1989 р.

ЮРЧУК ОЛЕКСАНДР МУСІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, рахівник колгоспу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
19.04.1933 р. ув’язн. на 10 р. концтаборів. Вдруге 
заарешт. Звинувач. за ст. 146 ч. 1 КК УРСР. За ви-
роком Плисківського нарсуду від 05.12.1948 р. за-
судж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1989 р.

ЮРЧУК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ, 1912 р.н., 
м. Жмеринка, українець, із селян, освіта вища, 
старший зоотехнік районного земельного відді-
лу, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.11.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком ВТ Він ниць-
кого гарнізону від 28.04.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.08.1958 р.
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ЮРЧУК ОПАНАС ГАВРИЛОВИЧ, 1876 р.н., 
с. Подорожня Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 15.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 09.01.1957 р.

ЮРЧУК ТРОХИМ КУПРІЯНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Новофастів Погребищенського р-ну, українець, 
одно осіб ник. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 05.03.1930 р. 
ув’язн. на 10 р. концтаборів. Звільнений достро-
ково. Вдруге звинувач. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.11.1937 р. розстрі-
ляний 12.12.1937 р. Реабіл. 05.07.1989 р.

ЮСИМЕЦЬ СТЕПАН ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Серебрія Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, голова 
сільської ради, одруж. Арешт. 08.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. 
розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 06.02.1959 р.

ЮСИПЕНКО КАСЯН КАРПОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Воєводчинці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, колгоспник. Арешт. 22.03.1938 р. Зви-
нувач. за «участь у контрреволюційній діяльнос-
ті». За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 23.04.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. 
Реабіл. 29.04.1989 р.

ЮСТ СТАНІСЛАВ УЛЯНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Межирів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, паркетник Северинівського са-
наторію, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За постано-
вою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 31.10.1972 р.

ЮСТИШИН МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Миклашів Пустомитівського р-ну Львів-
ської обл., прож. м. Погребище, українець, на час 
арешту без певних занять. Арешт. 31.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстрі-
ляний 26.03.1938 р. Реабіл. 30.05.1989 р.

ЮСЬКІВ ФЕДІР ОМЕЛЯНОВИЧ, 1891 р.н., 
м. Ямпіль, українець, із селян, малописьменний, 
хлібороб, не одруж. Арешт. 14.02.1921 р. Звину-
вач. за «участь у збройному повстанні». За поста-
новою Подільської губНК від 04.04.1921 р. спра-
ва припинена.

ЮСЬКОВ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Аріонешти Дондюшанського р-ну, Молдова, 
прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, молдованин, із ро-
бітників, освіта початкова, виконувач обо в’язків 
голови міської ради, одруж. Арешт. 18.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6 «а», 11 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
22.09.1938 р. розстріляний 23.09.1938 р. Реабіл. 
21.09.1957 р.

ЮТКЕВИЧ МИХАЙЛО ТРИФОНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Шура-Бондурівська Гайсинського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 18.02.1959 р.

ЮХИМЕНКО АНТОН ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1903 р.н., с. Михайлівці Мурованокуриловецько-
го р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
рахівник колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.04.1931 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.11.1989 р. 
Вдруге за арешт. 31.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.04.1989 р.

ЮХИМЕНКО ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ, 1905 р.н., 
кол. с. Самгородок, теп. у складі с. Журавлівка 
Тульчинського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, відправник лісу Тульчинського лі-
сового промислового господарства, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 24.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. 
Реабіл. 22.12.1957 р.

ЮХИМЕНКО ГНАТ ДМИТРОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Леухи Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 21.05.1938 р. 
Реабіл. 21.02.1962 р.

ЮХИМЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 1881 р.н., 
кол. с. Самгородок, теп. у складі с. Журавлівка 
Тульчинського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, колгоспник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
24.12.1940 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл  су ду від 
19.02.1941 р. засудж. на 4 р. ВТТ. Реабіл. 01.06.1990 р.
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ЮХИМЕНКО МИКОЛА МАРТЬЯНОВИЧ, 
1881 р.н., с. Кошаринці Бершадського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 21.03.1930 р. За постановою 
Тульчинської окртрійки ДПУ від 23.03.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 21.04.1995 р. Вдруге за-
арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 17.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 20.03.1995 р.

ЮХИМЕНКО СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Журавлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одруж. Арешт. 26.06.1941 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. Етапова-
ний у РФ. Помер у в’язниці 20.02.1942 р. під час 
слідства. Реабіл. 22.07.1994 р.

ЮХИМЕНКО ЯКІВ ГАВРИЛОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Самгородок, теп. у складі с. Журавлівка 
Тульчинського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.11.1937 р. розстріляний 27.11.1937 р. Реабіл. 
07.06.1967 р.

ЮХИМИШИН ГНАТ МАКСИМОВИЧ, 
1903 р.н., смт Деражня Хмельницької обл., прож. 
м. Жмеринка, українець, із селян, письменний, 
слюсар-інструментальник вагоноремонтного за-
воду, одруж. Арешт. 30.04.1945 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «б», 10 ч. 2 КК УРСР. За постановою ТВ 
НКДБ Він ниць кої залізниці від 14.08.1945 р. на-
правлений у спецтабір НКВС для фільтрації. По-
дальша доля невідома. Реабіл.

ЮХИМЧАК ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Привітне Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж. Арешт. 16.06.1944 р. За постановою 
відділу контррозвідки «Смерш» від 16.07.1945 р. 
справа припинена.

ЮХИМЧУК АРТЕМОН НАЗАРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Блажіївка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 10.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабіл. 11.09.1957 р.

ЮХИМЧУК ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 
1896 р.н., с. Титусівка Козятинського р-ну, украї-
нець, малописьменний, продавець крамниці «Укр-
коопспілки», одруж., 2 дітей. Арешт. 25.06.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За постановою 

Козятинського РВ ДПУ від 13.09.1933 р. справа 
припинена.

ЮХИМЧУК ДАНИЛО СЕРГІЙОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Титусівка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 11.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 13.04.1944 р. справа припинена.

ЮХИМЧУК ЙОСИП ІЛЛІЧ, 1888 р.н., с. Лука 
Літинського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
24.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 29.12.1937 р. розстріляний 29.12.1937 р. Реа-
біл. 16.11.1989 р.

ЮХИМЧУК ПРОКІП ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Блажіївка Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 08.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 
09.04.1938 р. Реабіл. 06.04.1960 р.

ЮХИМЧУК ТАРАС АВТОНОМОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Пагурці Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 12 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 21.11.1989 р. 
Вдруге за арешт. 08.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 27.10.1937 р. розстріляний 18.12.1937 р. 
Реабіл. 27.10.1965 р.

ЮХИМЧУК ТРИФОН МАКСИМОВИЧ, 
1899 р.н., с. Блажіївка Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, ветеринарний сані-
тар колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. 
розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 11.09.1957 р.

ЮХИМЧУК ФЕДІР МАТВІЙОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Молотківці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 19.06.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 8 запасної СД за-
судж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 26.04.1995 р.

ЮХИМЧУК ФЕДІР ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Блажіївка Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, інспектор контори «Загот-
скот», одруж., 4 дітей. Арешт. 04.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
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Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.04.1938 р. 
розстріляний 03.06.1938 р. Реабіл. 

ЮХНИЧ ЮХИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Лу ка-Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, вій сь ко во-
служ бо вець, не одруж. Арешт. 08.07.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 19, 58-1 «б», 10 ч. 1 КК РРФСР. За ви-
роком ВТ Балтійського флоту від 15.01.1938 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду 
СРСР від 26.07.1940 р. термін покарання зміне-
ний на 4 р. ВТТ. Реабіл. 21.11.1968 р.

ЮХНОВИЧ СЕМЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Слов’ятин Бережанського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Слобода-Бушанська Ямпільського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж., 3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 16, 54-6 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 29.04.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 09.10.1963 р.

ЮХНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Шабельня Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 09.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 15.05.1931 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реа-
біл. 05.09.1989 р.

ЮХТМАН-ЛЕЙДЕРМАН ЯНКЕЛЬ (ЯКІВ) 
ЕЛІШОВИЧ, 1907 р.н., с. Яруга Мо ги лів-По діль-
сь кого р-ну, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей, 
із робітників, освіта початкова, майстер сушиль-
ного цеху плодозаводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
14.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК 
УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 20.12.1938 р. справа припинена, звільнений. 

ЮЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1903 р.н., м. Козятин, українець, із селян, мало-
письменний, стрілочник-сигнальник ст. Козя-
тин, одруж., 3 дітей. Арешт. 19.02.1936 р. Звину-
вач. за ст. 20, 54-8, 10 КК УСРР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 07.05.1936 р. заслан. на 3 р. 
до Сибіру, РФ. Реабіл. 07.08.1957 р.

ЮЧИНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1908 р.н., м. Козятин, українець, із селян, мало-
письменний, вантажник ст. Козятин, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.02.1936 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-8, 10 КК УСРР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 07.05.1936 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 07.08.1957 р.

ЮЧИНСЬКИЙ МИКИТА ТРОХИМОВИЧ, 
1890 р.н., м. Козятин, українець, із робітників, 
малописьменний, машиніст водокачки, одруж., 

1 дитина. Арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-8 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.02.1957 р.

ЮЩЕНКО АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 03.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. 
Реабіл. 01.07.1959 р.

ЮЩЕНКО ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Кричанівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, вій сь ко во служ-
бо вець, не одруж. Арешт. 07.06.1943 р. Звинувач. 
за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 44 ар-
мії від 03.07.1943 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
18.12.1995 р.

ЮЩЕНКО ВІКЕНТІЙ ЛУК’ЯНОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Гранів Гайсинського р-ну, поляк, із селян, осві-
та початкова, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 
18.04.1989 р.

ЮЩЕНКО ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, поляк, мельник. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 15.05.1939 р. засудж. на 
4 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1991 р.

ЮЩЕНКО КОРНІЙ МУСІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Митків Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 10.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 11.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
14.10.1971 р.

ЮЩЕНКО МАРКО АНТОНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
6 дітей. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 07.03.1938 р. 
Реабіл. 16.05.1989 р.

ЮЩЕНКО ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, поляк, із селян, 
колгоспник, одруж. Арешт. 18.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. розстрі-
ляний 08.10.1938 р. Реабіл. 26.04.1989 р.
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ЮЩЕНКО ПЕТРО ЛЮДВІГОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Адамівка Гайсинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 03.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. 
Реабіл. 01.07.1959 р.

ЮЩЕНКО ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Северинівка Тростянецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 
26.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ЮЩИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ, 
1914 р.н., с. Педоси Хмільницького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 14.03.1945 р. Звинувач. за ст. 206-7 
п. «г» КК УРСР. За постановою УМВС Він ниць-
кої обл. від 26.03.1946 р. справа припинена.

ЮЩИНСЬКИЙ УСТИМ ПЕТРОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Педоси Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 18.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. 
Реабіл. 04.04.1989 р.

ЮЩИШИН ЙОСИП АНТОНОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Плебанівка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 
9, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 
03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1959 р.

ЮЩИШИН НИКИФОР ФЕДОРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Попелівка Шаргородського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 16.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстрі-
ляний 09.04.1938 р. Реабіл. 14.02.1990 р.

ЮЩИШИН-БАЛЬВА ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ, 
1909 р.н., Він ниць ка обл. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
15.09.1930 р. ув’язн. на 8 р. позбавлення волі. Вдру-
ге звинувач. За постановою Трійки УНКВС Даль-
буду, РФ, від 26.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 27.05.1968 р.

ЮЩУК ІВАН ГРИГОРОВИЧ, 1887 р.н., кол. 
с. Корощине, Польща, прож. м. Він ниця, українець, 
із службовців, освіта вища, вчитель, одруж. Арешт. 
07.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.05.1958 р.

1. Юкиш Никін Маркович. 2. Юрков Микола Васильович. 3. Юрченко Дем’ян Пан-
телеймонович. 

2 31
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Я
ЯБЛЕЦЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
м. Ямпіль, прож. м. Жмеринка, поляк, із селян, 
освіта початкова, коваль ст. Жмеринка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 19.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.05.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.08.1989 р.

ЯБЛЕЦЬКИЙ ТИМОФІЙ ЛЮДВІКОВИЧ, 
1889 р.н., с. Пеньківка Шаргородського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, поляк, освіта початкова, машиніст 
лісопильного заводу, одруж., 10 дітей. Арешт. 
01.05.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
вироком Він ниць кого обл су ду від 13.10.1937 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.03.1960 р.

ЯБЛЕЦЬКИЙ ХОМА ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Красне Він ниць кого р-ну, прож. м. Він ниця, 
поляк, із ремісників, малописьменний, сторож 
бару, одруж., 2 дітей. Арешт. 10.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 
02.12.1937 р. Реабіл. 30.05.1959 р.

ЯБЛОНОВСЬКИЙ МЕЄР ПІНХАСОВИЧ, 
1894 р.н., м. Він ниця, прож. м. Хмільник, єврей, 
із службовців, освіта початкова, зубний технік, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 27.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстрі-
ляний 20.05.1938 р. Реабіл. 26.10.1988 р. 

ЯБЛОНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕР’ЯНОВИЧ, 
1899 р.н., м. Він ниця, українець, із міщан, освіта 
початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 
13.04.1919 р. Звинувач. за «участь у контр ре во-
лю ційній діяльності». Подальша доля невідома. 
Реабіл.

ЯБЛОНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ДЕМ’ЯНО-
ВИЧ, 1899 р.н., с. Гришівці Тиврівського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 25.05.1989 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ВОЙЦЕХ МАТВІЙОВИЧ, 
1886 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. 
Реабіл. 10.09.1960 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ВОЙЦЕХ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, підсобний робітник 
військової частини, одруж., 4 дітей. Арешт. 
08.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.04.1989 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ, 
1904 р.н., м. Теленешти, Молдова, прож. м. Хміль-
ник, українець, із робітників, освіта початкова, 
уповноважений комітету із заготівель, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.08.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
11.10.1939 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 19.01.1955 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 17.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.02.1990 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ КАЗИМИР МАРТИНОВИЧ, 
1898 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Він ниця, поляк, із селян, освіта початкова, за-
відувач відділу магазину «Динамо», одруж. 
Арешт. 11.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
27.08.1938 р. засудж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. За 
ухвалою Верховного суду СРСР від 29.01.1940 р. 
вирок відмінений, справа повернена на додатко-
ве розслідування. За постановою Він ниць кої 
обл прокуратури від 08.08.1940 р. справа припи-
нена.

ЯБЛОНСЬКИЙ КАЗИМИР МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1914 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, 
поляк, одно осіб ник. Арешт. 05.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.05.1989 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ КЛИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Завадівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 24.04.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 27.10.1933 р. справа припинена.

ЯБЛОНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, не одруж. 
Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
29.04.1989 р.
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ЯБЛОНСЬКИЙ ЛОГВИН АРНОЛЬДОВИЧ, 
1883 р.н., с. Тернівка Крижопільського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 20.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Тульчинського ОВ ДПУ 
від 20.03.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл.

ЯБЛОНСЬКИЙ ЛЮДВІГ АНДРІЙОВИЧ, 
1882 р.н., с. Рижавка Уманського р-ну Черкаської 
обл., прож. смт Теплик, поляк, із робітників, осві-
та початкова, ремісник, не одруж., 2 дітей. Арешт. 
31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 К УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. 
розстріляний 28.11.1937 р. Реабіл. 18.09.1962 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ЛЮДВІГ ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Кам’яногірка Іллінецького р-ну, по-
ляк, грабар цук ро за во ду. Арешт. 07.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 03.03.1989 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ МАР’ЯН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Грижинці Тиврівського р-ну, прож. 
с. Пеньківка Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, робітник ст. Ярошенка, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 23.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
04.10.1938 р. Реабіл. 13.09.1961 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Він ниця, поляк, із ремісників, освіта середня, 
електрик, одруж. Арешт. 08.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстрі-
ляний 22.09.1938 р. Реабіл. 20.12.1956 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙО-
ВИЧ, 1902 р.н., смт Піщанка, поляк, із селян, 
освіта початкова, швець колгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 04.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 7, 
10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 22.04.1958 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1906 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, на час арешту 
без певних занять, не одруж. Арешт. 13.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 13.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.04.1989 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ТОМАШ ТОМАШОВИЧ, 
1895 р.н., кол. с. Нерода, Польща, прож. с. Осич-
на Хмільницького р-ну, поляк, із робітників, 

освіта початкова, охоронець пункту «Заготзерно» 
с. Крижанівка, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.01.1938 р. роз-
стріляний 24.01.1938 р. Реабіл. 17.06.1961 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Некрасове, прож. с. Медвеже Вушко Він ниць-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
їздовий колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
12.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
05.04.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 
30.08.1989 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ФРАНКО ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Бурківці Тетіївського р-ну Київської 
обл., прож. с. Кам’яногірка Іллінецького р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, землекоп цук ро за-
во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 13.12.1937 р. розстрі-
ляний 21.12.1937 р. Реабіл. 26.06.1959 р.

ЯБЛОНСЬКИЙ ЮЛІАН ІВАНОВИЧ, 1873 р.н., 
с. Студена Піщанського р-ну, прож. смт Піщан-
ка, українець, із селян, освіта початкова, бухгал-
тер районного відділу охорони здоров’я, не одруж. 
Арешт. 11.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 14.05.1938 р. Ре-
абіл. 16.08.1956 р.

ЯБЛОЧНИК ХАНА ГЕРШКІВНА, 1905 р.н., 
с. Самгородок Козятинського р-ну, єврейка, із 
робітників, освіта початкова, на час арешту без 
певних занять, не одруж. Арешт. 05.06.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-4 КК УСРР. За постановою 
ОН ОДПУ від 03.10.1930 р. заслан. на 3 р. до Се-
редньої Азії. Реабіл. 03.01.1990 р.

ЯБЛОЧНИК ШЛЬОМА ЕЛЬОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Він ниця, єврей, із службовців, освіта вища, 
викладач педагогічного інституту, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 01.06.1938 р. 
Реабіл. 16.08.1956 р.

ЯБЛОЧНЮК ФЕДІР КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Ворошилівка, прож. смт Сутиски 
Тиврівського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, каменяр Гніванського гранітного кар’є-
ру, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.11.1958 р.
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ЯБЛУНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙО-
ВИЧ, 1881 р.н., с. Сенча Лохвицького р-ну Пол-
тавської обл., прож. м. Він ниця, українець, із се-
лян, освіта початкова, завідувач складу буряко-
тракторного центру, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
23.04.1933 р. справа припинена.

ЯВДОШЕК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Нагірне Львівської обл., прож. с. Дзвониха 
Тиврівського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 11.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯВНА ФРОСИНА АНАНІЇВНА, 1897 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, українка, із 
селян, неписьменна, одно осіб ниця, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 25.04.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.06.1989 р.

ЯВНИЙ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, поляк, із селян, 
одно осіб ник, не одруж. Арешт. 23.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР і ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.04.1989 р.

ЯВНИЙ АНТОН МАТВІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 31.05.1989 р.

ЯВНИЙ КАРПО КАЛІСТРАТОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 23.06.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УСРР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
21.12.1936 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Вдруге звинувач. 
За постановою Трійки УНКВС Архангельської обл., 
РФ, від 02.01.1938 р. розстріляний 27.02.1938 р. 
Реабіл. 08.02.1990 р.

ЯВНИЙ ПОЛІКАРП ФЕДОРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Пултівці, прож. с. Некрасове Він ниць кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, машиніст 
колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Він ниць кої ОСГ НКВС від 09.12.1937 р. справа 
припинена.

ЯВНИЙ САВА ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., с. Ши-
рока Гребля Він ниць кого р-ну, українець, із се-

лян, освіта початкова, робітник Він ниць кої 
шляхової дільниці, одруж., 4 дітей. Арешт. 
23.06.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УСРР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 21.12.1936 р. 
ув’язн. на 5 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За постано-
вою Трійки УНКВС Архангельської обл., РФ, від 
02.01.1938 р. розстріляний 27.02.1938 р. Реабіл. 
08.02.1990 р.

ЯВНИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Трибусівка Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, не-
одруж. Арешт. 13.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 11.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ЯВНИЧ ВАСИЛЬ ЯКИМОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Лисків Жидачівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Вознівці Жмеринського р-ну, українець, 
колгоспник. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. 
Реабіл. 25.04.1989 р.

ЯВОРОВЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Комсомольське Козятинського р-ну, українець, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.04.1935 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
УСРР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 02.07.1935 р. справа припинена.

ЯВОРОВИЧ ІВАН ФРАНЦОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Стрижаків Оратівського р-ну, поляк, із робіт-
ників, освіта початкова, робітник цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
09.01.1938 р. Реабіл. 04.05.1989 р.

ЯВОРОВИЧ ЛЕОНІД ФРАНЦОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Синарна Оратівського р-ну, прож. с. Романово-
Хутір Іллінецького р-ну, поляк, із робітників, 
освіта початкова, медичний фельдшер Іллінець-
кої санітарно-епідеміологічної станції, одруж., 
2 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.11.1989 р.

ЯВОРОВИЧ МАРЦИН АМБРОСИМОВИЧ, 
1891 р.н., с. Синарна Оратівського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 30.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 06.11.1957 р.

ЯВОРСЬКА АПОЛЛОНІЯ ЯКІВНА, 1910 р.н., 
с. Некрасове Він ниць кого р-ну, полька, із селян, 
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неписьменна, колгоспниця, одруж., 2 дітей. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.03.1962 р.

ЯВОРСЬКА ГОРПИНА АВРАМІВНА, 1904 р.н., 
с. Мала Киріївка Бершадського р-ну, українка, із 
селян, малописьменна, на час арешту без певних 
занять, одруж. Арешт. 09.12.1950 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 11.01.1951 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.02.1992 р.

ЯВОРСЬКА МАРІЯ СЕМЕНІВНА, 1898 р.н., 
с. Вовчинець Козятинського р-ну, українка, із се-
лян, освіта початкова, домогосподарка, одруж., 
1 дитина. Арешт. 20.06.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 10.08.1949 р. засудж. на 10 р. ВТТ. За 
ухвалою Верховного суду УРСР від 01.04.1955 р. 
термін покарання змінений на 5 р. і 9 місяців 
ВТТ. Реабіл. 31.07.1991 р.

ЯВОРСЬКА-СІЧЕНКО МОТРЯ СЕМЕНІВ-
НА, 1903 р.н., смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, 
прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, українка, із 
робітників, освіта початкова, домогосподарка, 
одруж. Арешт. 19.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-12 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
20.05.1938 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1958 р.

ЯВОРСЬКИЙ АНДРІЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 
1897 р.н., с. Радівці Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., українець, із селян, малописьменний, 
бухгалтер, одруж., 4 дітей. Арешт. 11.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 30.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 26.05.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Барок Барського р-ну, прож. с. Бандишівка Мо-
ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, освіта по-
чаткова, священик, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 05.05.1931 р. висланий 
на 3 р. з прикордонної зони. Реабіл. 15.01.1990 р.

ЯВОРСЬКИЙ АНТОН ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Галузинці Деражнянського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, осві-
та початкова, музикант джаз-оркестру кінотеат-
ру, одруж. Арешт. 04.11.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої 
обл. від 10.02.1946 р. справа припинена.

ЯВОРСЬКИЙ АНТОН ФЕЛІКСОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Великі Кутища Калинівського р-ну, прож. с. Де-

ребчин Шаргородського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, завідувач приймального пункту 
цук рових буряків, одруж., 1 дитина. Арешт. 
02.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою ОН НКВС СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.05.1958 р.

ЯВОРСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 1892 р.н., 
кол. с. Бугринівка, теп. у складі м. Хмільник, по-
ляк, із робітників, освіта початкова, столяр управ-
ління «Військбуд», одруж. Арешт. 24.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 
21.12.1937 р. Реабіл. 07.04.1959 р.

ЯВОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ, 
1876 р.н., с. Жорнище Іллінецького р-ну, прож. 
смт Теплик, поляк, машиніст парового млина. 
Арешт. 02.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. Реа-
біл. 10.04.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, прож. с. Дзюньків 
Погребищенського р-ну, поляк, із робітників, 
освіта початкова, ливарник МТС, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 25.09.1937 р. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 28.10.1937 р. розстріляний 
02.04.1938 р. Реабіл. 26.08.1957 р.

ЯВОРСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1875 р.н., с. Літинка Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 14.12.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умов-
но). Реабіл. 15.11.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Гибалівка Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 14.07.1944 р. Звину-
вач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За постановою від-
ділу контррозвідки «Смерш» 240 СД від 04.09.1944 р. 
справа припинена.

ЯВОРСЬКИЙ ДОМІНІК КАРЛОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Бухни Погребищенського р-ну, прож. с. Скар-
жинці Хмільницького р-ну, поляк, із селян, осві-
та середня, директор школи, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 21.11.1989 р. 
Вдруге за арешт. 28.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 
26.09.1938 р. Реабіл. 28.07.1965 р.
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ЯВОРСЬКИЙ ІВАН ДЕМ’ЯНОВИЧ, 1906 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, із селян, мало-
письменний, тесля, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
04.05.1933 р. справа припинена.

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Перекоринці, прож. с. Струсове Мурованоку-
риловецького р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, продавець споживчої кооперації, одруж., 
5 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.06.1962 р.

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Заслучне Красилівського р-ну Хмель-
ницької обл., поляк, освіта початкова, лісник, одруж. 
Арешт. 04.08.1933 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
26.02.1934 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН НИКИФОРОВИЧ, 1897 р.н., 
м. Він ниця, українець, із службовців, освіта по-
чаткова, начальник охорони управління вій сь ко-
во-будівельних робіт, одруж. Арешт. 26.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. 
розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 04.02.1959 р.

ЯВОРСЬКИЙ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Ягільниця Чортківського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Стара Прилука Липовецького р-ну, 
українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
адвокат, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. 
розстріляний 25.05.1938 р. Реабіл. 20.04.1960 р.

ЯВОРСЬКИЙ ІЛЛЯ НИКИФОРОВИЧ, 
1895 р.н., смт Меджибіж Летичівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Він ниця, українець, 
із службовців, освіта початкова, завідувач госпо-
дарства Він ниць кого санітарного тресту, одруж., 
2 дітей. Арешт. 10.06.1946 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою УМДБ Він ниць кої 
обл. від 06.11.1946 р. справа припинена.

ЯВОРСЬКИЙ ЙОСИП ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 
1883 р.н., с. Уладівка Літинського р-ну, поляк, із 
дворян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 17.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. 
Реабіл. 14.04.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЙОСИП ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1883 р.н., с. Медвідка Він ниць кого р-ну, украї-

нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 4 дітей. Арешт. 
06.02.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 03.11.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЙОСИП САВОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Сопин Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, голова колгоспу, одруж., 
2 дітей. Арешт. 03.02.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 18.11.1944 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
25.11.1992 р.

ЯВОРСЬКИЙ КАЛИНА ЛОГВИНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Перекоринці Мурованокуриловець-
кого р-ну, українець, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. 
розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 04.04.1962 р.

ЯВОРСЬКИЙ КАРОЛЬ ІЛЛІЧ, 1896 р.н., 
с. Майдан Він ниць кого р-ну, поляк, із селян, осві-
та початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.04.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ КАРОЛЬ ЙОСИПОВИЧ, 
1893 р.н., с. Лозівка Козятинського р-ну, прож. 
м. Козятин, поляк, із робітників, освіта початкова, 
машиніст депо ст. Козятин, одруж., 2 дітей. Арешт. 
15.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.02.1957 р.

ЯВОРСЬКИЙ КОСТЯНТИН КУЗЬМОВИЧ, 
1898 р.н., с. Демівка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. розстріляний 
25.02.1938 р. Реабіл. 18.11.1975 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Мухувата, прож. с. Самгородок Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, завідувач 
господарства школи, одруж., 3 дітей. Арешт. 
09.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 
04.03.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ АДАМОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, прож. м. Козятин, 
поляк, із селян, освіта початкова, тесля ст. Козя-
тин, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.02.1936 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
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НКВС СРСР від 10.03.1936 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 16.12.1994 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЛЮДВІГ АДАМОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Некрасове Він ниць кого р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
22.05.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЛЮДВІГ ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань Тиврів-
ського р-ну, прож. м. Він ниця, поляк, із робітни-
ків, малописьменний, котельник електростанції, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 
21.12.1937 р. Реабіл. 15.08.1959 р.

ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Теклівка Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, бригадир кол-
госпу, одруж., 3 дітей. Арешт. 03.10.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 11.11.1937 р. розстріляний 
22.11.1937 р. Реабіл. 03.07.1960 р.

ЯВОРСЬКИЙ МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ, 
1888 р.н., с. Волова Балтського р-ну Одеської обл., 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 06.02.1930 р. Звину-
вач. за «участь у антирадянській агітації». За по-
становою Тульчинського ОВ ДПУ від 12.02.1930 р. 
справа припинена.

ЯВОРСЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 
1875 р.н., с. Некрасове, прож. с. Стадниця Він-
ниць кого р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
05.03.1931 р. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.05.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ МИХАЙЛО ФРАНЦОВИЧ, 
1887 р.н., с. Підлісне Літинського р-ну, поляк, кол-
госпник. Арешт. 17.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 
04.05.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ НИКОДИМ АРСЕНТІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, візник Він ниць-
кої облпрокуратури, одруж., 5 дітей. Арешт. 
18.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
08.01.1990 р.

ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 
1890 р.н., с. Городок Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, слюсар цук ро-
за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.11.1937 р. роз-
стріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 11.10.1989 р.
ЯВОРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
1905 р.н., с. Літинка Літинського р-ну, прож. 
с. Дубова Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вчитель, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 10.08.1931 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
14.12.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 15.11.1989 р.
ЯВОРСЬКИЙ ПЕТРО САВОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Коржівка Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.11.1937 р. розстрі-
ляний 10.12.1937 р. Реабіл. 06.06.1989 р.
ЯВОРСЬКИЙ ПОЛІКАРП МИХАЙЛОВИЧ, 
1898 р.н., с. Уладівка Літинського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 28.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. 
Реабіл. 05.09.1989 р.
ЯВОРСЬКИЙ РОДІОН МАКСИМОВИЧ, 
1897 р.н., с. Вінниківці Літинського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 
1 дитина. Арешт. 16.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
08.09.1989 р.
ЯВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Нова Гребля Калинівського р-ну, без певного 
місця проживання, українець, із селян, освіта се-
редня, командувач 2 Північної повстанської гру-
пи, розлуч. Арешт. 15.04.1922 р. Звинувач. за 
«участь у підпільній організації «8 Повстан-
ський район»». За вироком Київського губерн-
ського революційного трибуналу від 26.08.1922 
розстріляний 12.09.1922 р. Реабіл. 23.12.2000 р.
ЯВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Сарни Монастирищенського р-ну Черкаської 
обл., прож. м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта 
початкова, економіст буфетного тресту ст. Жме-
ринка, одруж., 3 дітей. Арешт. 09.03.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 14.01.1958 р.
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ЯВОРСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 
1891 р.н., с. Велика Чернявка Попільнянського 
р-ну Житомирської обл., прож. м. Козятин, по-
ляк, із селян, освіта початкова, пекар ст. Козятин, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 03.08.1960 р.

ЯВОРСЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Довгалівка Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 12.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 14.03.1930 р. 
ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 29.11.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ СТЕПАН ЛУКИЧ, 1890 р.н., 
с. Бухни Погребищенського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, тесля, одруж., 2 дітей. Арешт. 
11.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
27.09.1938 р. розстріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 
12.07.1961 р.

ЯВОРСЬКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., с. Уладівка Літинського р-ну, прож. 
с. Держанівка Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 02.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 17.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. 
Реабіл. 19.05.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, 1881 р.н., 
м. Козятин, поляк, із службовців, освіта початко-
ва, черговий ст. цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 13.02.1959 р.

ЯВОРСЬКИЙ ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Качанівка Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 28.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 18.12.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. 
Реабіл. 28.06.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ФРАНКО ВОЙЦЕХОВИЧ, 
1897 р.н., с. Кліщів, прож. м. Гнівань Тиврівсько-
го р-ну, поляк, із робітників, неписьменний, за-
відувач взуттєвої майстерні, одруж. Арешт. 
17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої міжрайпрокуратури від 
14.01.1931 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. спра-

ва припинена. Втретє за арешт. 20.08.1937 р. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.10.1937 р. 
розстріляний 09.10.1937 р. Реабіл. 11.04.1959 р.

ЯВОРСЬКИЙ ФРАНЦ ГРИГОРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Некрасове Він ниць кого р-ну, поляк, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
29.09.1938 р. Реабіл. 24.04.1989 р.

ЯВОРСЬКИЙ ЯКІВ МАРТИНОВИЧ, 1877 р.н., 
с. Медвідка Він ниць кого р-ну, прож. ст. Гнівань 
Тиврівського р-ну, українець, із робітників, осві-
та середня, робітник залізниці ст. Гнівань, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Жмеринського 
ВДТВ ОДПУ від 24.04.1933 р. справа припинена.

ЯВУРЕК В’ЯЧЕСЛАВ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
1889 р.н., с. Миколаївка Козятинського р-ну, чех, 
із селян, освіта початкова, тесля колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 15.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 6 «а», 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. роз-
стріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 08.12.1959 р.

ЯВУРЕК ОЛЬГА В’ЯЧЕСЛАВІВНА, 1898 р.н., 
с. Миколаївка Козятинського р-ну, чешка, із се-
лян, освіта початкова, колгоспниця, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 27.02.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
31.05.1944 р. заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
18.11.1992 р.

ЯГАНОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1885 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, росія-
нин, із дворян, освіта середня, на час арешту без 
певних занять, не одруж. Арешт. 15.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
розстріляний 22.10.1937 р. Реабіл. 06.12.1989 р.

ЯГЕЛО МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. с. П’ясечино Грисуцького пов. Варшавської 
губ., Польща, прож. с. Завітне Бершадського 
р-ну, поляк, із службовців, малописьменний, ко-
валь радгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 05.03.1938 р. Реабіл. 16.10.1964 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ КАЗИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ, 
1906 р.н., м. Він ниця, поляк, із робітників, освіта 
початкова, водій водоканалу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
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обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. 
Реабіл. 09.10.1957 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ ВІТОЛЬДО-
ВИЧ, 1895 р.н., с. Очеретня Погребищенського 
р-ну, прож. м. Він ниця, поляк, із робітників, 
освіта середня, старший бухгалтер будівництва 
суперфосфатного заводу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
04.11.1937 р. розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 
01.02.1958 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТОЛЬДО-
ВИЧ, 1902 р.н., м. Він ниця, поляк, із міщан, осві-
та початкова, начальник пожежної охорони об-
ласного транспортного тресту, не одруж. Арешт. 
05.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. 
розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 21.02.1959 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 
1880 р.н., м. Варшава, Польща, прож. м. Верхньо-
дніпровськ Дніпропетровської обл., німець, із мі-
щан, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.09.1937 р. 
Гайсинським РВ НКВС. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
17.12.1937 р. розстріляний 08.01.1938 р. Реабіл. 
15.07.1989 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 
1901 р.н., м. Він ниця, поляк, із робітників, освіта 
початкова, токар авторемонтного заводу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 11.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 18.12.1937 р. розстріляний 25.12.1937 р. Реа-
біл. 04.01.1958 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ ФАДЕЙ ЙОСИПОВИЧ, 1912 р.н., 
м. Він ниця, поляк, із робітників, освіта середня, 
водій державного банку, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
02.10.1938 р. розстріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 
11.09.1957 р.

ЯГЕЛЬСЬКИЙ ФРАНЦ РАХОВИЧ, 1888 р.н., 
м. Він ниця, поляк, із селян, малописьменний, на 
час арешту без певних занять, одруж. Арешт. 
18.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою УНКВС Він ниць кої обл. від 08.04.1938 р. 
справа припинена.

ЯГНИЧ КИРИЛО ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Некрасове Він ниць кого р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
29.09.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 

За постановою Він ниць кої окрпрокуратури від 
25.01.1930 р. справа припинена.

ЯГНИЧУК СТЕПАН ДМИТРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Коржівка, прож. смт Брацлав Немирівського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, голо-
ва сільської ради, одруж., 3 дітей. Арешт. 
12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. Реабіл. 
10.06.1958 р.

ЯГНИШ КІНДРАТ ВЛАСОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Біликівці Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець. 
Арешт. 03.01.1942 р. Звинувач. за ст. 19, 53-1 «б» 
КК РРФСР. За вироком ВТ 7 запасної СБ Сталін-
градського ВО, РФ, засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
06.06.1997 р.

ЯГОРЛИЦЬКИЙ ІВАН ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Боблів Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 15.04.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 7 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 01.01.1932 р. справа припинена.

ЯГУСЕВИЧ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1897 р.н., с. Рівне Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 30.03.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОВ 24 
Мо ги лів-По діль сь кого прикордонного загону ДПУ 
від 28.04.1932 р. справа припинена.

ЯДВІЖИН ІВАН ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., с. Ку-
манівці Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.10.1962 р.

ЯДВІЖИН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Куманівці Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 25.04.1962 р.

ЯДВІЖИН ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Куманівці Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, конюх підсобного госпо-
дарства Хмільницького гарнізону, одруж. Арешт. 
08.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 02.03.1938 р. Реабіл. 
08.06.1963 р.
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ЯДЛОВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ, 
1879 р.н., м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмельниць-
кої обл., прож. м. Він ниця, поляк, із робітників, 
малописьменний, робітник-будівельник, одруж. 
Арешт. 14.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 29.09.1938 р. розстріляний 02.10.1938 р. 
Реабіл. 30.11.1988 р.

ЯДЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1893 р.н., кол. 
с. Стреки Більського пов., Гродненської губ., 
прож. м. Тульчин, білорус, із селян, освіта почат-
кова, начальник відділу бойової підготовки 
Тульчинської районної ради, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 11.04.1938 р. розстріляний 01.06.1938 р. 
Реабіл. 03.06.1959 р.

ЯЖИК ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Мала Білина Самбірського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Сестринівка Козятинського р-ну, украї-
нець, тесля Махаринецького цук ро за во ду. Арешт. 
31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. 
розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 19.04.1989 р.

ЯЗВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 
1899 р.н., Він ниць ка обл., в’язень Ухтпечлагу 
НКВС СРСР. Вдруге звинувач. 07.09.1937 р. за 
ст. 58-10, 11 КК РРФСР. За постановою Трійки 
УНКВС Архангельської обл., РФ, від 20.11.1937 р. 
розстріляний. Реабіл. 

ЯЗВИНСЬКИЙ РАФАЇЛ ВОЙЦЕХОВИЧ, 
1878 р.н., с. Яришівка Тиврівського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 20.09.1938 р. розстріляний 21.09.1938 р. 
Реабіл. 03.04.1989 р.

ЯЗЛОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1888 р.н., с. Маньківці Барського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта середня, на час 
арешту без певних занять, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.09.1937 р. розстріляний 21.10.1937 р. 
Реабіл. 16.09.1959 р.

ЯКИМЕНКО ДЕМЕНТІЙ ФИЛИМОНО-
ВИЧ, 1878 р.н., с. Петрашівка Теплицького р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, хлібороб, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 23.03.1930 р. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 25.03.1930 р. 
засланий на Північ РФ. Реабіл. 27.01.1997 р.

ЯКИМЕНКО ЄВДОКИМ ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Канава Тиврівського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.06.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 25.09.1932 р. справа припинена.

ЯКИМЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
м. Білгород-Дністровський Одеської обл., прож. 
м. Кустанай, Казахстан, росіянин, із міщан, осві-
та початкова, чоботар, не одруж. Арешт. 30.04.1933 р. 
Звинувач. за ст. 16-80, 54-6 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 14.06.1933 р. позбавлений 
права проживати у 12 населених пунктах. Реабіл.

ЯКИМЕНКО КИРИЛО ОМЕЛЯНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Степанки Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 31.08.1930 р. Звинувач. 
за ст. 18, 54-8, 11 КК УСРР. За постановою Жито-
мирської міжрайпрокуратури від 29.12.1930 р. 
справа припинена.

ЯКИМЕНКО ЛЮБОВ ПИЛИПІВНА, 1896 р.н., 
кол. ст. Анастасіївка Кубанської обл., РФ, прож. 
м. Брянськ, РФ, українка, із робітників, освіта се-
редня, секретар, одруж. Арешт. 30.10.1918 р. Зви-
нувач. за «участь у шпигунстві». За постановою 
начальника відділу військового контролю Брян-
ського р-ну, Орловського ВО, РФ, від 14.11.1918 р. 
справа припинена.

ЯКИМЕНКО ЛЮДМИЛА ФЕОДОСІЇВНА, 
1916 р.н., с. Веселівка Теплицького р-ну, українка, 
освіта початкова, не одруж. Арешт. 04.12.1945 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ військ НКВС Київської обл. від 20.02.1946 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.08.1992 р.

ЯКИМЕНКО МАКСИМ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Вівсяники Козятинського р-ну, українець, не-
письменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
01.07.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ (умов-
но). Реабіл. 15.01.1990 р.

ЯКИМЕНКО САВА ДЕМЕНТІЙОВИЧ, 
1911 р.н., с. Петрашівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, хлібороб, не-
одруж. Арешт. 23.03.1930 р. За постановою Туль-
чинського окрвідділу ДПУ від 25.03.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 27.01.1997 р.

ЯКИМЕНКО ТЕОФАН ДЕМЕНТІЙОВИЧ, 
1908 р.н., с. Петрашівка Теплицького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 04.04.1930 р. Звинувач. за «участь 
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у антирадянській агітації». За постановою Туль-
чинського окрвідділу ДПУ від 06.04.1930 р. за-
сланий на Північ РФ. Реабіл. 29.11.1995 р.

ЯКИМЕНКО ФЕОДОСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1893 р.н., с. Вівсяники Козятинського р-ну, прож. 
селище Оболенське Малоярославецького р-ну 
Калузької обл., РФ, робітник радгоспу. Звинувач. 
за ст. 58-9, 11 КК РСФРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 1933 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 

ЯКИМЕЦЬ КИРИЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Чагів Оратівського р-ну, українець, хлібороб. 
Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.05.1989 р.

ЯКИМІВ ІВАН ОНУФРІЙОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 20.10.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 1 КК РРФСР. За вироком ВТ особливого корпу-
су залізничних військ РСЧА від 26.12.1937 р. за-
судж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 26.04.1991 р.

ЯКИМЛЮК ОПАНАС ПАВЛОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Лучинчик Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 
6 дітей. Арешт. 19.12.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР 
від 17.03.1931 р. розстріляний. Реабіл. 15.01.1990 р.

ЯКИМЛЮК ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Лучинчик Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, тесля шко-
ли, одруж., 1 дитина. Арешт. 11.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 15.11.1938 р. засудж. на 6 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.06.1994 р.

ЯКИМОВИЧ ГНАТ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Краснопілка Гайсинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 30.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
08.06.1930 р. заслан. на 5 р. на Північ РФ. Реабіл.

ЯКИМОВИЧ ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Краснопілка Гайсинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 10.03.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 24.04.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 14.09.1989 р.

ЯКИМОВИЧ ІСАК ЛОГВИНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Краснопілка Гайсинського р-ну, українець, із 

селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 30.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 31.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 23.08.1989 р.

ЯКИМОВИЧ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Жовчів Рогатинського р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. с. Левківка Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. 
розстріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 07.07.1989 р.

ЯКИМОВИЧ ЮЗЕФ ВІКТОРОВИЧ, 1893 р.н., 
смт Кути Косівського р-ну Іва но-Фран ків сь кої 
обл., прож. м. Гайсин, поляк, із ремісників, освіта 
початкова, чоботар майстерні цук рового район-
ного кооперативу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 10.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 30.12.1959 р.

ЯКИМОВСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, 
1898 р.н., с. Біличин, прож. с. Підлісний Ялтуш-
ків Барського р-ну, поляк, із селян, малописьмен-
ний, коваль колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 
30.09.1959 р.

ЯКИМОВСЬКИЙ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1863 р.н., с. Гармаки Барського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 08.03.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Бар-
ського райсуду від 05.05.1931 р. засудж. на 5 р. 
концтаборів. Реабіл. 30.08.1990 р.

ЯКИМОВСЬКИЙ РОМАН АНТОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Гармаки Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 06.03.1938 р. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. роз-
стріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 20.11.1989 р.

ЯКИМЧУК АРТЕМ КАРПОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Малинівка, прож. с. Бірків Літинського р-ну, 
українець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 04.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-9, 
56-17 КК УСРР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 29.07.1932 р. справа припинена.

ЯКИМЧУК ВАСИЛЬ АМБРОСІЙОВИЧ, 
1895 р.н., с. Тартак Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, агроном МТС, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 01.04.1938 р. Звинувач. за 
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ст. 54-6, 7, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.04.1938 р. розстрі-
ляний 27.04.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ЯКИМЧУК ВАСИЛЬ ОВКСЕНТІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Ходаки Барського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
29.04.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11, 13 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 28.01.1930 р. за-
слан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 12.12.1989 р. 
Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ 13 армії від 24.05.1944 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.01.1992 р.

ЯКИМЧУК ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ, 1910 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, українець, із 
робітників, освіта середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.12.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 
17 армії засудж. на 8 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 
22.01.1996 р.

ЯКИМЧУК ДЕМ’ЯН АНДРІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, муляр контори «Укр-
дністр», одруж., 2 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.02.1990 р.

ЯКИМЧУК КИРИЛО СТЕПАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Садове Літинського р-ну, українець, на час 
арешту без певних занять. Арешт. 21.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 04.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.03.1989 р.

ЯКИМЧУК КІНДРАТ ФЕДОРОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Кузьминці Барського р-ну, прож. с. Камінь-
Риболов Ханкайського р-ну Уссурійської обл., 
РФ, українець, із селян, освіта початкова, вій сь-
ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 25.02.1942 р. 
Звинувач. за «участь у антирадянській агітації». 
За постановою ОН НКВС СРСР від 26.09.1942 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 11.03.1998 р.

ЯКИМЧУК ЛЕОНТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1904 р.н., с. Мазурівка Чернівецького р-ну, прож. 
с. Безводне Ямпільського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 04.01.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 17.01.1990 р.

ЯКИМЧУК ЛУКА ІОНОВИЧ, 1899 р.н., с. Пля-
хова Козятинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 09.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 

УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.04.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. 
Реабіл. 10.05.1956 р.
ЯКИМЧУК ОВКСЕНТІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Слобода-Ходацька Барського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 30.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 03.11.1938 р. 
розстріляний 04.11.1938 р. Реабіл. 14.08.1989 р.
ЯКИМЧУК ТРОХИМ ІВАНОВИЧ, 1872 р.н., 
с. Непедівка Козятинського р-ну, прож. м. Козя-
тин, українець, із селян, малописьменний, швей-
цар ресторану ст. Козятин, одруж. Арешт. 
02.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 23.03.1933 р. за-
слан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 22.09.1989 р.
ЯКИМЧУК ЯНКО ЯНКОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Сокіл Чернівецького р-ну, поляк, із селян, не-
письменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
13.05.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.08.1931 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 29.01.1990 р.
ЯКІВЧУК АНТОН ФОТІЙОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Нападівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 20.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
17.11.1965 р.
ЯКІВЧУК ПАВЛО ПЕТРОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Нападівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 19.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
21.08.1989 р.
ЯКОБНЮК ПАВЛО ФРАНЦОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Соколова Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.07.1989 р.
ЯКОБСОН ЕРНЕСТ ЖАНОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Рига, Латвія, прож. с. Андрушівка Погреби-
щенського р-ну, латиш, із робітників, освіта се-
редня, швець, одруж., 3 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. роз-
стріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 27.07.1989 р.
ЯКОБЧУК ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1901 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із 
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селян, малописьменний, різноробочий, одруж., 
2 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. 
Реабіл. 06.04.1989 р.

ЯКОБЧУК ЙОСИП СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1914 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, кочегар водокачки 
ст. Тартак, не одруж. Арешт. 17.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 04.02.1959 р.

ЯКОБЧУК КАРПО НИКИФОРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Молотківці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.08.1994 р.

ЯКОБЧУК КОРНІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1884 р.н., 
Галичина, прож. с. Йосипівка Козятинського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, священик. 
Арешт. 25.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
30.02.1930 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ЯКОБЧУК МАРТИН ГНАТОВИЧ, 1911 р.н., 
кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань Тиврівсько-
го р-ну, прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, по-
ляк, із селян, освіта середня спеціальна, дирек-
тор польської школи, одруж., 1 дитина. Арешт. 
26.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 12.10.1937 р. 
розстріляний 21.10.1937 р. Реабіл. 19.06.1989 р.

ЯКОБЧУК ПЕТРО САКОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Молотківці Козятинського р-ну, українець, 
одно осіб ник. Арешт. 21.12.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 09.02.1930 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 22.12.1989 р.

ЯКОБЧУК СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 12.12.1959 р.

ЯКОБЧУК СТАНІСЛАВ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1890 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 

СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 14.12.1937 р. 
Реабіл. 21.10.1960 р.

ЯКОВЕНКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Довжок Шаргородського р-ну, прож. м. Козя-
тин, українець, із міщан, освіта початкова, про-
повідник релігійної громади адвентистів сьомо-
го дня, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.11.1934 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 07.04.1935 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 01.07.1959 р.

ЯКОВЕНКО ГАЛИНА УСТИНІВНА, 1924 р.н., 
с. Йосипівка Ульянівського р-ну Кіровоградської 
обл., прож. с. Білоусівка Тульчинського р-ну, 
українка, із селян, освіта неповна середня, робіт-
ниця радгоспу, не одруж. Арешт. 26.05.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком 
ВТ 27 армії від 28.07.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ 
та 5 р. п/п. Реабіл. 29.11.1995 р.

ЯКОВЕНКО ІСАК ЙОСИПОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Заболотне Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 13.11.1933 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвід-
ділу ДПУ від 16.02.1934 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.05.1989 р.

ЯКОВЕНКО МИКИТА АНДРІЙОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Заболотне Крижопільського р-ну, прож. 
ст. Рудниця Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, освіта вища, інженер лісового господарства, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реа-
біл. 25.01.1990 р.

ЯКОВЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Комарів Кельменецького р-ну Чернівецької 
обл., прож. м. Тульчин, українець, із службовців, 
освіта вища, директор школи, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
11.11.1937 р. розстріляний 22.11.1937 р. Реабіл. 
20.06.1959 р.

ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ, 
1898 р.н., с. Катеринівка Дніпропетровської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, із селян, освіта 
вища, уповноважений управління «Наркомзаг», 
одруж., 1 дитина. Арешт. 31.08.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 8, 11 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 29.10.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Вдруге звинувач. За постановою ОН МДБ СРСР 
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від 29.11.1950 р. засланий до Красноярського краю, 
РФ. Реабіл. 17.04.1956 р.
ЯКОВЕНКО ПАВЛО БЕНЕДИКТОВИЧ, 
1889 р.н., с. Соколівка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, письменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. роз-
стріляний 27.05.1938 р. Реабіл. 14.05.1958 р.
ЯКОВЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, працівник артілі, одруж. 
Арешт. 05.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 16.05.1933 р. справа припинена.
ЯКОВЕНКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Наддністрянське Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і 
Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 06.09.1989 р.
ЯКОВЕНКО СЕМЕН ІЛАРІОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Тарасівка Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 31.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
06.04.1930 р. засланий на Північ РФ. Реабіл. 
19.12.1989 р.
ЯКОВЕНКО СЕМЕН РОДІОНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Велика Стратіївка Тростянецького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, хлібороб, одруж., 
4 дітей. Арешт. 01.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 13.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 03.11.1989 р.
ЯКОВЕНКО СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
м. Бар, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж. Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 09.12.1931 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів 
(умовно). Реабіл. 11.01.1990 р.
ЯКОВЕНКО СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Заболотне Крижопільського р-ну, українець, 
колгоспник. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 08.08.1989 р.
ЯКОВЕНКО ФЕОДОСІЙ ТРОХИМОВИЧ, 
1886 р.н., с. Вовчок Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта неповна середня, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 16.02.1938 р. Звину-

вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 14.05.1938 р. Реабіл. 05.09.1957 р.

ЯКОВЕНКО ЮХИМ СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Обідне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, коваль колгоспу, одруж. Арешт. 
27.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 05.04.1938 р. 
розстріляний 09.04.1938 р. Реабіл. 05.09.1989 р.

ЯКОВЕЦЬ ГРИГОРІЙ ГНАТОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, касир сільськогосподар-
ського кредитного товариства, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.01.1929 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. 
За постановою ОВ 24 Мо ги лів-По діль сь кого при-
кордонного загону ДПУ від 15.03.1929 р. звільне-
ний під підписку про невиїзд. Вдруге за арешт. 
07.08.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК УСРР. 
За вироком Мо ги лів-По діль сь кого окрсуду від 
30.11.1929 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.07.1966 р.

ЯКОВЕЦЬ ДМИТРО АРСЕНОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 13.09.1937 р. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.09.1937 р. розстріляний 
23.10.1937 р. Реабіл. 20.11.1963 р.

ЯКОВЕЦЬ ФЕДІР ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, хлібороб, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 30.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
10.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реабіл. 
24.07.1989 р.

ЯКОВИШИН КИРИЛО МАКСИМОВИЧ, 
1892 р.н., смт Вороновиця Він ниць кого р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, завідувач скла-
ду МТС, одруж. Арешт. 28.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-13 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 09.01.1990 р.

ЯКОВИШИН КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ, 
1897 р.н., с. Джурин Шаргородського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-8, 10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 25.08.1933 р. справа припи-
нена.

ЯКОВИШИН СЕРГІЙ ХОМИЧ, 1890 р.н., 
с. Джурин Шаргородського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, робітник кар’єру, одруж., 
6 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
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КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
15.06.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 21.08.1937 р. 
розстріляний 29.08.1937 р. Реабіл. 24.11.1989 р.

ЯКОВИЩЕНКО АРХИП ВІКТОРОВИЧ, 
1890 р.н., с. Кіровка Калинівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.02.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 21.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 05.02.1990 р.

ЯКОВЛЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Пултівці Він ниць кого р-ну, прож. м. Він ниця, 
українець, із селян, освіта неповна середня, сту-
дент педагогічного технікуму, не одруж. Арешт. 
27.06.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 06.09.1935 р. 
засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 09.10.1964 р.

ЯКОВЛЄВ ГРИГОРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1899 р.н., 
кол. с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів Жме-
ринського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, хлібороб, одруж. Арешт. 10.03.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого оперсектора ДПУ від 18.06.1931 р. 
справа припинена.

ЯКОВЛЄВ МАРКО ТИМОФІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
ст. Вапнярка Томашпільського р-ну, прож. 
ст. Знам’янка Кіровоградської обл., українець, із 
робітників, освіта початкова, водій 8 дистанції 
колії ст. Армавір, РФ, одруж., 1 дитина. Арешт. 
20.03.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. 
За вироком ВТ Одеської залізниці від 20.07.1944 р. 
засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 20.11.1991 р.

ЯКОВЛЄВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1897 р.н., кол. с. Госумочкаш Колотварської губ., 
Румунія, прож. м. Він ниця, угорець, із ремісників, 
освіта середня, фельдшер диспансеру, одруж., 
2 дітей. Арешт. 09.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
23.09.1938 р. Реабіл. 21.09.1957 р.

ЯКОВЛЄВ РУФ ІПОЛИТОВИЧ, 1899 р.н., 
Він ниць ка обл., в’язень Ухтпечлагу НКВС СРСР. 
Арешт. 14.01.1938 р. Звинувач. за ст. 58-10, 11, 14 
КК РРФСР. За постановою Трійки УНКВС Ар-
хангельської обл., РФ, розстріляний. Реабіл. 

ЯКОВЛЄВ СЕМЕН КУЗЬМИЧ, 1898 р.н., с. Коз-
лів Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, прож. смт Брац-
лав Немирівського р-ну, українець, із селян, осві-
та початкова, завідувач пекарні райспоживспіл-
ки, одруж., 2 дітей. Арешт. 01.04.1944 р. Звину-

вач. за «зраду Батьківщині». За постановою 
Брацлавського РВ НКВС від 05.04.1944 р. на-
правлений у спецтабір НКВС для фільтрації. По-
дальша доля невідома. Реабіл.

ЯКОВЛЄВ ТАНАСІЙ ПАВЛОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Джугастра Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 26.05.1930 р. 
справа припинена.

ЯКОВЛЄВА ТАМАРА СЕМЕНІВНА, 1924 р.н., 
м. Хмельницький, прож. смт Брацлав Немирів-
ського р-ну, українка, із службовців, освіта непов-
на середня, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 11.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він-
ниць кої обл. від 15.09.1944 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 

ЯКОВЧИШИН ГРИГОРІЙ ВАКУЛОВИЧ, 
1899 р.н., с. Студена Піщанського р-ну, украї-
нець, хлібороб. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.06.1989 р.

ЯКОВЧИШИН ПИЛИП ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Студена Піщанського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж. Арешт. 15.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 16.10.1989 р.

ЯКОВЧУК ІЛАРІОН ВАСИЛЬОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Нападівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 26.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.09.1932 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
08.08.1989 р.

ЯКОВЧУК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Нападівка Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 26.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.09.1932 р. ув’язн. на 5 р. концтаборів. Реабіл. 
08.08.1989 р.

ЯКОВЧУК (ЯКОБЧУК) ЛЕВКО КІНДРАТО-
ВИЧ, 1883 р.н., с-ще Степове Погребищенського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.09.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УРСР від 04.01.1931 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 23.07.1992 р.
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ЯКУБА МИКОЛА ЯКОВИЧ, 1912 р.н., м. Чер-
каси, українець, із робітників, освіта початкова, 
вій сь ко во служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 
26.11.1942 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б», 10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Казанського гарнізону, 
РФ, від 10.07.1943 р. засудж. на 8 р. ВТТ. За поста-
новою ВТ Московського ВО, РФ, від 05.08.1943 р. 
справа припинена.

ЯКУБЕНКО АРСЕН МАКАРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Вишківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, колгоспник, одруж., 4 дітей. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду засудж. на 2 р. ВТТ. Реабіл. 24.09.1991 р.

ЯКУБЕНКО ВАСИЛЬ ТРОХИМОВИЧ, 1887 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, керуючий справами тресту обласного будів-
ництва, одруж., 1 дитина. Арешт. 08.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 04.08.1938 р. розстріля-
ний 02.12.1938 р. Реабіл. 13.10.1956 р.

ЯКУБЕНКО ДЕМ’ЯН ТИХОНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Вишківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, військовослужбовець, вій-
ськовополонений Фінляндії, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 21.08.1940 р. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 15.06.1942 р. ув’яз не ний у ВТТ на період 
війни. Реабіл. 30.01.1958 р.

ЯКУБЕНКО ЙОСИП ФРАЦОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Шарки Деражнянського р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Скитка Липовецького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, муляр радгоспу, не-
одруж. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. Реа-
біл. 11.04.1989 р.

ЯКУБИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1899 р.н., м. Седльце, Польща, прож. м. Гайсин, 
поляк, із робітників, освіта початкова, начальник 
пожежної команди, одруж., 1 дитина. Арешт. 
27.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
28.09.1938 р. розстріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 
08.06.1962 р.

ЯКУБИК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1925 р.н., 
м. Гайсин, українець, із службовців, освіта непо-
вна середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 28.09.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 «а», 10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 27 гвардійського 
СК від 22.11.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
26.12.1962 р.

ЯКУБИШИН КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ, 
1889 р.н., смт Крижопіль, прож. ст. Балин Дунає-
вецького р-ну Хмельницької обл., українець, із 
службовців, освіта середня, начальник ст. Балин, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 06.09.1935 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Лінійного суду 
Пів ден но-За хід ної залізниці від 11.12.1935 р. за-
судж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 31.07.1991 р.

ЯКУБИШИН СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Дяківці Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 29.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 10.09.1932 р. справа припинена. Вдруге 
за арешт. Звинувач. за ст. 170 ч. 2, 24 ч. 7 КК 
УСРР. За вироком нарсуду Літинського р-ну 
06.08.1934 р. засудж. на 5 р. концтаборів. У 1935 р. 
втік і нелегально проживав поблизу с. Дяківці. 
Втретє за арешт. 29.09.1937 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.11.1989 р.

ЯКУБИШИН ТИТ ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Бірків Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
25.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.05.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.07.1956 р.

ЯКУБИШИН ФЕДІР АНТОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Бірків Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 01.08.1930 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
13.12.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 01.12.1989 р. Вдруге за арешт. 04.05.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-9, 17 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 29.07.1932 р. 
справа припинена. Втретє за арешт. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. розстрі-
ляний 13.12.1937 р. Реабіл. 09.06.1989 р.

ЯКУБОВИЧ ЛЕОНАРД ІВАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Яроповичі Андрушівського р-ну Житомир-
ської обл., прож. с. Устя Бершадського р-ну, німець, 
із робітників, освіта початкова, старший механік 
МТС, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 10.02.1938 р. розстріляний 
17.05.1938 р. Реабіл. 20.12.1957 р.

ЯКУБОВИЧ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Велика Стратіївка Тростянецького р-ну, прож. 
с. Будків Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, директор школи, не одруж. 
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Арешт. 24.07.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 7 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого облвідділу 
ДПУ від 27.03.1932 р. справа припинена.

ЯКУБОВИЧ ПРОХОР СТЕПАНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Косаківка Липовецького р-ну, прож. с. Саль-
ник Калинівського р-ну, українець, із селян, осві-
та неповна середня, лісоруб Калинівського ліс-
ництва, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 22.04.1939 р. засудж. на 
4 р. ВТТ. Реабіл. 31.07.1991 р.

ЯКУБОВСЬКА АНЕЛІЯ КАЙТАНІВНА, 
1883 р.н., кол. с. Хрінівка, теп. у складі смт Чер-
нівці, полька, із селян, неписьменна, колгоспни-
ця, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляна 
26.11.1937 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ АДАМ ПАВЛОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Порик Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, стельмах колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 22.07.1957 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ АЛЬБІН ДЕНИСОВИЧ, 
1892 р.н., м. Бердичів Житомирської обл., прож. 
с. Малинки Погребищенського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, робітник цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 06.07.1960 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ БОНІФАТІЙ ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1880 р.н., с. Жданівка Хмільницького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.06.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.08.1938 р. розстрі-
ляний 28.08.1938 р. Реабіл. 26.04.1956 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ІВАН ДЕНИСОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Бердичів Житомирської обл., прож. с. Малин-
ки Погребищенського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, тесля цук ро за во ду, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.01.1962 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Борщагівка Погребищенського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, об’їздник ланів 
радгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 24.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 

Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. роз-
стріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 14.03.1959 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ІВАН КСАВЕРІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Держанівка Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта середня, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 02.12.1929 р. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 21.02.1930 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 18.09.1989 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 
1909 р.н., м. Одеса, прож. с. Вікторівка Козятин-
ського р-ну, поляк, із ремісників, освіта початкова, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. роз-
стріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 28.11.1964 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Коритувата Козятинського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, їздовий колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 10.06.1938 р. Реа-
біл. 27.06.1989 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ЙОСИП ПЕТРОВИЧ, 
1894 р.н., с. Порик Хмільницького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.06.1966 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ЙОСИП СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1895 р.н., м. Гнівань Тиврівського р-ну, 
прож. с. Моївка Чернівецького р-ну, поляк, із се-
лян, освіта середня, змінний хімік цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 29.11.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 02.03.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 13.03.1990 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ МАРТИН ІВАНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 03.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 25.02.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.11.1989 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
1901 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 08.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.09.1937 р. розстріляний 21.09.1937 р. Реа-
біл. 26.09.1959 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕОДОСІ-
ЙОВИЧ, 1906 р.н., с. Махаринці Козятинського 
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р-ну, прож. с. Ободівка Тростянецького р-ну, по-
ляк, із селян, освіта початкова, начальник авто-
колони сільськогосподарської комуни, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 20.11.1957 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ПИЛИП ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 07.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 02.10.1960 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ПИЛИП ЦЕЗАРОВИЧ, 
1886 р.н., с. Велике Козятинського р-ну, прож. 
м. Козятин, поляк, вантажник ст. Козятин. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл.

ЯКУБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1892 р.н., м. Іллінці, прож. м. Одеса, украї-
нець, із дворян, освіта середня, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УРСР. За вироком Верхов ного 
суду СРСР від 13.04.1938 р. розстріляний 13.04.1938 р. 
Реабіл. 20.01.1959 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ КАЗИМИ-
РОВИЧ, 1896 р.н., кол. с. Єзерка Варшавської 
губ., Польща, прож. м. Козятин, поляк, із селян, 
малописьменний, кондуктор резерву ст. Козя-
тин, одруж., 2 дітей. Арешт. 26.06.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 25.01.1938 р. розстріляний 
04.02.1938 р. Реабіл. 28.04.1959 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ФРАНЦ КАРЛОВИЧ, 1906 р.н., 
кол. с. Гуцулівка, теп. у складі с. Мазурівка Черні-
вецького р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 07.05.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. 
розстріляний 04.10.1938 р. Реабіл. 07.10.1959 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ФРАНЦ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1897 р.н., м. Гнівань Тиврівського р-ну, прож. 
с. Жерденівка Гайсинського р-ну, поляк, із служ-
бовців, освіта неповна середня, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 7 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 22.11.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. 
Реабіл. 05.11.1958 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ЮЛІАН ПЕТРОВИЧ, 
1906 р.н., кол. с. Хрінівка, теп. у складі смт Чер-

нівці, поляк, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 07.05.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Мо ги лів-По діль сь кого МВ НКВС від 07.06.1938 р. 
справа припинена.

ЯКУБЧАК В’ЯЧЕСЛАВ ПИЛИПОВИЧ, 
1915 р.н., с. Адамівка Барського р-ну, прож. 
с. Жабокрич Крижопільського р-ну, українець, із 
духовенства, письменний, радист клубу, одруж., 
1 дитина. Арешт. 11.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
14.05.1938 р. Реабіл. 16.08.1956 р.

ЯКУБЧАК ІВАН ДОМІНІКОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, освіта початкова, столяр цук ро за во ду, 
одруж., 6 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 19.01.1938 р. розстріляний 
01.02.1938 р. Реабіл. 11.06.1960 р.

ЯКУБЧАК МАРТИН ПЕТРОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Журавлівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 02.09.1937 р. розстріляний 09.09.1937 р. 
Реабіл. 21.08.1989 р.

ЯКУБЧАК ПЕТРО ДОМІНІКОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, тесля цук ро за во ду, одруж., 
3 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 19.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реа-
біл. 30.05.1989 р.

ЯКУБЧАК ФРАНЦ АДАМОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Мала Деребчинка Шаргородського р-ну, по-
ляк, із селян, неписьменний, робітник цук ро за-
во ду, одруж., 5 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ЯКУБЧИК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл., прож. 
м. Він ниця, білорус, із селян, освіта початкова, 
контролер групи партійного контролю обкому 
КП/б/У, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-1, 9, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 19.06.1957 р.

ЯКУБЧИК ЛАВРЕНТІЙ СЕМЕНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Кисляк Гайсинського р-ну, украї-
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нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 27.09.1989 р.

ЯКУБЧИК МАКСИМ СЕМЕНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Кисляк Гайсинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 23.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 17.03.1931 р. 
заслан. на 5 р. на Північ РФ. Вдруге за арешт. За 
постановою Трійки УНКВС Одеської обл. від 
06.05.1938 р. розстріляний. Реабіл. 30.11.1989 р.

ЯКУБЧИК МИКОЛА КАЗИМИРОВИЧ, 
1905 р.н., с. Матейків, прож. с. Мальчівці Бар-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 12.01.1938 р. роз-
стріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 27.11.1959 р.

ЯКУБЧИК МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1882 р.н., с. Матейків Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 29.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. Реа-
біл. 01.06.1967 р.

ЯКУБЧИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, 1913 р.н., 
с. Матейків Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, не одруж. Арешт. 
20.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Барського РВ ДПУ від 25.06.1932 р. 
справа припинена.

ЯКУБЧИК ФРАНЦ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1892 р.н., с. Матейків Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.10.1969 р.

ЯКУБЧИК ЯН КАЗИМИРОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Матейків Барського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
06.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
25.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.12.1969 р.

ЯКУБЧУК БЕРНАРД ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1905 р.н., с. Тартак Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 22.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.09.1959 р.

ЯКУБЧУК ІВАН ДМИТРОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Молотківці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.01.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
10.02.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
12.12.1989 р.

ЯКУБЧУК ІВАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1893 р.н., 
кол. с. Витава, теп. у складі м. Гнівань Тиврів-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
приймальник робіт кам’янотесів, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 04.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 
16.10.1959 р.

ЯКУБЧУК ПОРФИРІЙ СЕМЕНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Молотківці Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 19.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
31.01.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ЯКУЛЬСЬКИЙ ФРАНКО АНТОНОВИЧ, 
1897 р.н., с. Матейків Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.12.1937 р. розстріляний 14.12.1937 р. Реа-
біл. 18.06.1966 р.

ЯКУНЬКІН ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ, 1880 р.н., 
м. Шумськ Тернопільської обл., прож. смт Пі-
щанка, росіянин, із селян, освіта початкова, 
одно осіб ник, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.03.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 14.05.1932 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 09.01.1990 р.

ЯКУСЕВИЧ ПЕТРУНЕЛЯ ВІКЕНТІЇВНА, 
1882 р.н., с. Кузьминці, прож. с. Окладне Барсь ко-
го р-ну, полька, із селян, неписьменна, колгосп-
ниця, одруж., 4 дітей. Арешт. 16.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. розстріляна 
19.01.1938 р. Реабіл. 17.08.1989 р.

ЯКУСЕВИЧ ФЕЛІКС АНТОНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Окладне Барського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 10.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ЯКУШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КОРНІЙО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Малий Лазучин Теофіполь-
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ського р-ну, прож. с. Тріски Красилівського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освіта середня, учи-
тель, одруж. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За 
постановою Трійки ДПУ УСРР від 26.02.1934 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Вдруге звинувач. За постано-
вою ОН МДБ СРСР від 18.05.1949 р. засланий на 
поселення. Реабіл. 30.09.1958 р. 

ЯКУШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1887 р.н., с. Воронки Летичівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Комсомольське Козятин-
ського р-ну, поляк, із службовців, неписьменний, 
кравець, одруж. Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 02.04.1938 р. 
Реабіл. 06.05.1989 р.

ЯКУШЕК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
1902 р.н., ст. Окниця, Молдова, прож. м. Він ниця, 
українець, із робітників, освіта середня, ін же нер-
шляховик, одруж., 1 дитина. Арешт. 29.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.12.1937 р. роз-
стріляний 17.12.1937 р. Реабіл. 12.10.1957 р.

ЯКУШЕК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ, 1910 р.н., 
ст. Окниця, Молдова, прож. м. Жмеринка, біло-
рус, із робітників, освіта початкова, телеграфіст 
служби зв’язку ст. Жмеринка, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 07.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 18.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
05.11.1956 р.

ЯКШИН ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Росковці, Сербія, прож. с. Теофілівка Бер-
шадського р-ну, серб, із селян, освіта початкова, 
колгоспник, одруж. 2 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 07.03.1938 р. Реабіл. 11.04.1989 р.

ЯЛКОВСЬКИЙ МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ, 
1912 р.н., с. Вільшанка Крижопільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж. Арешт. 07.12.1941 р. Звину-
вач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 25 
ракетно-артилерійської бригади від 30.01.1942 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.12.1991 р.

ЯЛОВЕНКО ГРИГОРІЙ ЄФРЕМОВИЧ, 
1907 р.н., с. Устя Бершадського р-ну, українець, 
із службовців, освіта середня спеціальна, вчи-
тель, не одруж. Арешт. 11.01.1934 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 28.02.1934 р. справа припинена.

ЯЛОНЕЦЬКА (ЯБЛОНЕЦЬКА) ШИФРА ЗЕЙ-
ЛИКІВНА, 1906 р.н., с. Велика Кісниця Ямпіль-

ського р-ну, прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, єврей-
ка, із службовців, освіта середня, бухгалтер лісо-
вого заводу, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.11.1926 р. 
Звинувач. за ст. 61 КК УСРР. За постановою Мо-
ги лів-По діль сь кого окрвідділу ДПУ від 02.09.1927 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 15.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За по-
становою УНКВС Він ниць кої обл. від 20.12.1938 р. 
справа припинена, звільнена. 

ЯЛТУСЕВИЧ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Бригидівка Барського р-ну, поляк, із робітників, 
освіта початкова, сторож Ялтушківського цук ро-
за во ду, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 07.06.1961 р.

ЯЛТУСЕВИЧ КАЗИМИР ЙОСИПОВИЧ, 
1891 р.н., с. Бригидівка Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. 
Реабіл. 21.08.1989 р.

ЯЛТУСЕВИЧ РАФАЇЛ ЙОСИПОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Бригидівка Барського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 25.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. Реабіл. 
19.02.1960 р.

ЯЛТУХІВСЬКИЙ ІВАН ФІЛАРЕТОВИЧ, 
1868 р.н., с. Слобода-Межирівська Жмеринсько-
го р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
орендар млина, одруж. Арешт. 07.02.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 10.03.1930 р. заслан. на 3 р. на Пів-
ніч РФ. Реабіл. 08.01.1990 р.

ЯЛТУХІВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 
1901 р.н., прож. с. Слобода-Межирівська Жмерин-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
дяк церкви, одруж. Звинувач. за «участь у контр-
революційній організації». За резолюцією на-
чальника Подільського губвідділу ДПУ від 
18.09.1922 р. підлягав розстрілу. Реабіл. 31.10.1996 р.

ЯЛТУХОВСЬКИЙ ПЕТРО ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1903 р.н., с. Явтухи Деражнянського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Сліди Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, поляк, із селян, малописьменний, ліс-
ник, одруж. Арешт. 23.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Мо ги лів-
По діль сь кої райпрокуратури від 02.07.1939 р. 
справа припинена.
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ЯЛТУШКЕВИЧ СТАНІСЛАВ УСТИМОВИЧ, 
1892 р.н., с. Китайгород Тростянецького р-ну, 
прож. с. Ковалівка Немирівського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, слюсар цук ро за во ду, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 21.12.1957 р.

ЯМКОВИЙ АНДРІЙ АНТОНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта середня, голова колгоспу, одруж. Арешт. 
04.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.09.1938 р. розстріляний 23.09.1938 р. Реа-
біл. 08.06.1960 р.

ЯМКОВИЙ ДАНИЛО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1885 р.н., с. Глибочок Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 23.03.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. розстрі-
ляний 27.04.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ЯМКОВИЙ ДЕМ’ЯН ЯКИМОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Стрижаків Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 15.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Іллінецької 
дільниці від 20.04.1931 р. справа припинена.

ЯМКОВИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 
1898 р.н., с. Синарна Оратівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, бригадир кол-
госпу, одруж., 2 дітей. Арешт. 11.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.06.1964 р.

ЯМКОВИЙ ОВКСЕНТІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1895 р.н., с. Нова Гребля Калинівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, хлібороб-одно-
осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 20.06.1933 р. 
справа припинена.

ЯМНИЧ ПИЛИП ЛУК’ЯНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Корчівка Жидачівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Мигалівці Барського р-ну, українець, із 
службовців, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
04.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 24.10.1962 р.

ЯМОВИЧ МИКОЛА ЯКОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Паліївка Барського р-ну, прож. м. Хмільник, 
українець, слюсар. Арешт. 20.03.1938 р. Звину-

вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстрі-
ляний 10.06.1938 р. Реабіл. 06.06.1989 р.

ЯМПОЛЬ ОВКСЕНТІЙ ЯКОВИЧ, 1898 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, українець, із 
робітників, малописьменний, електромонтер ав-
тошколи, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЯМПОЛЬ-КРИШТАЛЬ ОВКСЕНТІЙ ПЕТ-
РОВИЧ, 1890 р.н., смт Брацлав Немирівського 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 22.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кого облвідділу ДПУ від 19.05.1933 р. справа 
припинена. Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 27.11.1939 р. 
Реабіл. 24.07.1989 р. (Відомості частково подані 
у Кн. 3 цього видання, с. 364, у довідці «Кришталь-
Ямполь Овксентій Петрович»).

ЯМПОЛЬСЬКИЙ КУЗЬМА САВОВИЧ, 
1892 р.н., с. Брицьке Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, директор школи, 
одруж. Арешт. 12.01.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 31.05.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 19.03.1992 р.

ЯМПОЛЬСЬКИЙ МУНЯ ЛЕЙБОВИЧ, 
1909 р.н., с. Маянів, прож. с. Ворошилівка Тив-
рівського р-ну, єврей, із ремісників, освіта почат-
кова, ремісник, не одруж. Арешт. 29.01.1928 р. 
Звинувач. за ст. 58-4 КК РСФРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 18.05.1928 р. заслан. на 3 р. на 
Урал, РФ. За постановою ОН ОДПУ від 13.12.1930 р. 
на 3 р. позбавлений права проживання у визначе-
них місцях. Реабіл. 11.01.1996 р.

ЯМПОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО САВОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Брицьке Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 16.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
20.12.1930 р. розстріляний 30.12.1930 р. Реабіл. 
24.11.1989 р.

ЯМПОЛЬСЬКИЙ ТРИФОН САВОВИЧ, 
1902 р.н., с. Брицьке Липовецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта вища, вій сь ко во служ бо-
вець, одруж., 1 дитина. Арешт. 12.08.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ 
військ НКВС Він ниць кої обл. від 19.12.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.01.1992 р.
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ЯН АНТОН ІВАНОВИЧ, 1880 р.н., м. Відень, 
Австрія, прож. м. Жмеринка, чех, із ремісників, 
освіта початкова, сторож заготівельної контори 
райспоживспілки, одруж., 3 дітей. Арешт. 
26.08.1937 р. Звинувач. за ст. 17, 54-1 «а», 9 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
26.10.1937 р. розстріляний 02.11.1937 р. Реабіл. 
11.08.1989 р.

ЯНГИЦЬКИЙ ЯКІВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1919 р.н., с. Вербівка Іллінецького р-ну, прож. 
с. Щурівці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта незакінчена вища, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 19.06.1944 р. Звинувач. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За постановою УНКДБ 
Він ниць кої обл. від 16.11.1944 р. справа припинена.

ЯНДУЛЬСЬКИЙ ГІЛЯРІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1894 р.н., с. Зигунка Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл, прож. ст. Калинівка-2, поляк, 
із селян, освіта початкова, тесля, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 22.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.06.1959 р.

ЯНДУЛЬСЬКИЙ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1896 р.н., кол. с. Брачки Мархлевського р-ну Жи-
томирської обл., прож. с. Балабанівка Оратів-
ського р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. роз-
стріляний 26.03.1938 р. Реабіл. 11.10.1966 р.

ЯНДУЛЬСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ ЙОСИПО-
ВИЧ, 1904 р.н., с. Погоріле Житомирської обл., 
прож. ст. Козятин, поляк, із робітників, малопись-
менний, коваль депо ст. Козятин, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 07.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Лінійного суду Пів ден но-За хід ної за-
лізниці від 04.10.1939 р. справа припинена.

ЯНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, 
1904 р.н., с. Теофілівка Бершадського р-ну, прож. 
м. Харків, українець, із ремісників, освіта почат-
кова, інструктор обласної споживчої спілки, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 28.05.1938 р. Етапова-
ний до м. Він ниці. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Він ниць кої облпрокурату-
ри від 14.03.1939 р. справа припинена. Вдруге за-
арешт. 19.06.1939 р. Етапований до м. Він ниці. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 18.11.1939 р. ув’язн. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 28.08.1989 р.

ЯНЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ДЕНИСОВИЧ, 
1883 р.н., с. Іванівка Білоцерківського р-ну Київ-
ської обл., прож. с. Бабин Іллінецького р-ну, укра-

їнець, із селян, освіта початкова, робітник цук ро-
за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 17.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
11.12.1937 р. Реабіл. 13.05.1961 р.

ЯНЕЛЛО КАРЛ ВІЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Котовськ Одеської обл., прож. м. Жмеринка, 
поляк, із робітників, освіта неповна середня, тех-
нік холодильного транспорту, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 13.06.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
29.09.1937 р. розстріляний 05.10.1937 р. Реабіл. 
07.04.1959 р.

ЯНЕЛЛО СТАНІСЛАВ ФРІДРІХОВИЧ, 
1889 р.н., м. Котовськ Одеської обл., прож. с. Ял-
тушків Барського р-ну, поляк, із робітників, осві-
та початкова, машиніст, одруж., 1 дитина. Арешт. 
21.01.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 07.08.1937 р. розстріляний 08.08.1937 р. Реа-
біл. 16.07.1958 р.

ЯНЕНКО САВА ОВЕРКОВИЧ, 1892 р.н., с. Лу-
кашівка Монастирищенського р-ну Черкаської 
обл., прож. с. Хмелівка Тетіївського р-ну Київ-
ської обл., українець, із селян, малописьменний, 
на час арешту без певних занять, одруж., 7 дітей. 
Арешт. 07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 05.04.1938 р. розстріляний 09.04.1938 р. 
Реабіл. 01.03.1961 р.

ЯНЕЧЕК СТЕПАН ЯКОВИЧ, 1894 р.н., с. Мни-
кув Краківського пов. Малопольського воєвод-
ства, Польща, прож. с. Флоріанівка Козятинсько-
го р-ну, поляк, лимар колгоспу. Арешт. 01.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. роз-
стріляний 23.01.1938 р. Реабіл. 28.03.1989 р.

ЯНЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1895 р.н., Він ниць ка обл., поляк. 20.09.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. позбавлення волі. За вироком ВТ 
військ НКВС ДСК, РФ, від 01.11.1941 р. розстрі-
ляний 07.12.1941 р. Реабіл. 12.12.1959 р.

ЯНИЦЬКИЙ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Бродецьке Козятинського р-ну, поляк, із ро-
бітників, освіта початкова, слюсар-мідник цук-
ро за во ду, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 02.04.1938 р. Реабіл. 31.07.1959 р.

ЯНИЦЬКИЙ БРОНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВО-
ВИЧ, 1908 р.н., с. Росолівці Красилівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. м. Жмеринка, поляк, із 
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селян, освіта початкова, на час арешту без пев-
них занять, не одруж. Арешт. 07.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
22.02.1938 р. Реабіл. 27.11.1989 р.

ЯНИЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1888 р.н., 
кол. с. Яневичі, Польща, прож. м. Жмеринка, по-
ляк, із службовців, освіта початкова, завідувач 
канцелярії районного відділу зв’язку, одруж., 
2 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 
26.09.1938 р. Реабіл. 21.01.1958 р.

ЯНИЦЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, завідувач бібліотеки, 
не одруж. Арешт. 07.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 22.09.1937 р. розстріляний 01.10.1937 р. 
Реабіл. 28.09.1956 р.

ЯНИЦЬКИЙ ІЛАРІОН ЛУК’ЯНОВИЧ, 
1899 р.н., с. Михля Ізяславського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Він ниця, українець, із 
духовенства, освіта вища, ветеринарний лікар, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 06.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
11.02.1938 р. Реабіл. 13.02.1959 р.

ЯНИЦЬКИЙ ЙОСИП ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1886 р.н., с. Снітків Мурованокуриловецького 
р-ну, прож. с. Супівка Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 23.11.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 02.08.1989 р.

ЯНИЦЬКИЙ КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ, 
1887 р.н., с. Тарасівка Жмеринського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, коваль колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
05.05.1959 р.

ЯНИЦЬКИЙ КІНДРАТ АРСЕНТІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Матейків Барського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
14.12.1932 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 06.12.1989 р.

ЯНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, 
1902 р.н., с. Придністрянське Ямпільського р-ну, 

українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 19.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
19.12.1989 р.

ЯНИЦЬКИЙ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, 1882 р.н., 
м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмельницької обл., 
прож. с. Воробіївка Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, священик, одруж. 
Арешт. 22.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1930 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯНИЦЬКИЙ СЕВЕРИН БРОНІСЛАВОВИЧ, 
1888 р.н., м. Богуслав Київської обл., прож. м. Він-
ниця, поляк, із селян, освіта початкова, слюсар м’я-
со комбінату, одруж., 3 дітей. Арешт. 12.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. роз-
стріляний 02.03.1938 р. Реабіл. 25.01.1958 р.

ЯНИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ГНАТОВИЧ, 
1904 р.н., с. Снітків Мурованокуриловецького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 08.04.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 10.05.1932 р. справа припинена.

ЯНИЦЬКИЙ ФЕЛІКС ПАВЛИНОВИЧ, 1889 р.н., 
м. Шаргород, прож. м. Він ниця, поляк, із служ-
бовців, освіта вища, старший лісник лісового гос-
подарства, одруж., 1 дитина. Арешт. 31.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 28.05.1938 р. Реабіл. 07.12.1957 р.

ЯНИЦЬКИЙ ФРАНКО СТЕПАНОВИЧ, 
1885 р.н., смт Бродецьке Козятинського р-ну, по-
ляк, із робітників, малописьменний, бригадир 
цук ро за во ду, одруж. Арешт. 23.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
24.01.1938 р. Реабіл. 28.08.1959 р.

ЯНИЧ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Лисків Жидачівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Мигалівці Барського р-ну, українець, 
вантажник цук ро за во ду. Арешт. 20.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.05.1989 р.

ЯНИЧЕК ГАНС ГАНСОВИЧ, 1872 р.н., кол. 
м. Шумберг, Чеська Республіка, прож. м. Він-
ниця, чех, із робітників, освіта середня, садівник 
палацу піонерів, вдівець. Арешт. 03.06.1941 р. 
Звинувач. за ст. 54-3, 10 ч. 2 КК УРСР. Етапова-
ний у РФ. За постановою УНКВС Челябинської 
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обл., РФ, від 30.12.1942 р. справа припинена 
у зв’язку зі смертю у в’язниці 13.11.1942 р. Реабіл.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ВАЛЕР’ЯН МЕЧИСЛА-
ВОВИЧ, 1890 р.н., м. Одеса, прож. м. Він ниця, 
поляк, із службовців, освіта вища, юрист супер-
фосфатного заводу, одруж. Арешт. 21.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 10.02.1959 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ ВЕНЕДИК-
ТОВИЧ, 1902 р.н., с. Забріддя Черняхівського 
р-ну Житомирської обл., прож. селище Ягідне 
Тегульдетського р-ну Томської обл, РФ, поляк, 
завідувач кіоска дільничної комендатури. Арешт. 
1937 р. Розстріляний. Реабіл. 

ЯНИШЕВСЬКИЙ ВІКЕНТІЙ ПАВЛОВИЧ, 
1893 р.н., смт Тиврів, поляк, із селян, малопись-
менний, бригадир колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ, 
1908 р.н., с. Волова Балтського р-ну Одеської обл., 
прож. с. Демівка Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта середня, вчитель, одруж., 
1 дитина. Арешт. 10.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстріляний 
22.05.1938 р. Реабіл. 25.05.1960 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1911 р.н., с. Біла, прож. с. Зозів Липовецького р-ну, 
поляк, із селян, письменний, коваль управління 
«Трансводбуд», не одруж. Арешт. 19.06.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 29.09.1938 р. Реабіл. 30.11.1988 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ІЛАРІОН ЛЕОНТІЙО-
ВИЧ, 1885 р.н., с. Оксанівка Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 20.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 09.04.1939 р. справа припинена.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ЙОСИП ХОМОВИЧ, 
1900 р.н., кол. с. Майдан Холмського пов., Поль-
ща, прож. с. Зятківці Гайсинського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, робітник ст. Зятківці, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстрі-
ляний 27.09.1938 р. Реабіл. 21.09.1957 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВОЙТКОВИЧ, 
1906 р.н., с. Чемериське Барського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 29.01.1938 р. розстріляний 11.02.1938 р. 
Реабіл. 11.03.1959 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ МИКОЛА КАРЛОВИЧ, 
1885 р.н., м. Дунаївці Хмельницької обл., прож. 
смт Шпиків Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, завідувач бази райспоживспіл-
ки, одруж., 5 дітей. Арешт. 04.01.1931 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 7 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кої міжрайпрокуратури від 27.03.1932 р. 
справа припинена.

ЯНИШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ, 
1894 р.н., с. Словіта Золочівського р-ну Львівської 
обл., прож. с. Цибулівка Тростянецького р-ну, по-
ляк, колгоспник. Арешт. 30.10.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 02.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
05.05.1989 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГАЛАКТІ-
ОНОВИЧ, 1899 р.н., с. Шаманівка Іванівського 
р-ну Одеської обл., прож. с. Волова Балтського 
р-ну Одеської обл., українець, із селян, освіта по-
чаткова, рахівник колгоспу, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
01.12.1989 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ПЕТРО МАР’ЯНОВИЧ, 
1901 р.н., м. Христинівка Уманського р-ну Чер-
каської обл., прож. м. Він ниця, українець, із ро-
бітників, освіта початкова, уповноважений цент-
рального комітету професійної спілки «Лісо-
сплав», одруж., 2 дітей. Арешт. 25.09.1935 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 23.12.1935 р. засудж. на 
3 р. ВТТ. За ухвалою Верховного суду УРСР від 
23.12.1935 р. виправданий.

ЯНИШЕВСЬКИЙ СЕМЕН КЛИМЕНТІЙО-
ВИЧ, 1896 р.н., с. Гальжбіївка Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, бригадир 
рільничої бригади колгоспу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 04.10.1938 р. 
Реабіл. 20.04.1989 р.

ЯНИШЕВСЬКИЙ ФЕЛІКС ПАВЛОВИЧ, 
1885 р.н., смт Тиврів, поляк, із селян, освіта по-
чаткова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 03.12.1937 р. 
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Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 13.10.1989 р.

ЯНІВ ПЕТРО ЯКОВИЧ, 1882 р.н., с. Плебанів-
ка Шаргородського р-ну, поляк, із селян, мало-
письменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. Арешт. 
19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 12.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 31.10.1989 р.

ЯНКАУЕР АЛЬДОНА ВІКЕНТІЇВНА, 1875 р.н., 
м. Ка м’я нець-По діль сь кий Хмельницької обл., 
прож. м. Він ниця, полька, із службовців, освіта 
початкова, експедитор облфінвідділу, одруж. 
Арешт. 13.04.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
01.07.1944 р. заслан. на 5 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
23.07.1992 р.

ЯНКЕВИЧ АНТОН САВЕЛІЙОВИЧ, 1879 р.н., 
м. Жмеринка, українець, із робітників, освіта по-
чаткова, слюсар депо ст. Жмеринка, одруж., 2 ді-
тей. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішен-
ням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 08.05.1938 р. 
розстріляний 01.06.1938 р. Реабіл. 11.01.1958 р.

ЯНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР МАТВІЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Бухни Погребищенського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 11.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстрі-
ляний 15.10.1938 р. Реабіл. 12.07.1961 р.

ЯНКЕВИЧ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ, 1897 р.н., 
смт Вапнярка Томашпільського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, українець, із робітників, малопись-
менний, машиніст депо ст. Жмеринка, одруж. 
Арешт. 25.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київської 
обл. від 20.09.1938 р. розстріляний 25.09.1938 р. 
Реабіл. 08.07.1959 р.

ЯНКЕВИЧ ІВАН АНТОНОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Самгородок Козятинського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 31.01.1938 р. розстріляний 01.04.1938 р. Реа-
біл. 20.06.1959 р.

ЯНКЕВИЧ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Житомир, прож. м. Козятин, єврей, із ремісни-
ків, малописьменний, одруж. Арешт. 14.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-7 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 27.09.1937 р. розстріляний 
31.10.1937 р. Реабіл. 21.03.1958 р.

ЯНКІВ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ, 1897 р.н., с. Жур-
бинці Козятинського р-ну, прож. м. Козятин, 
українець, освіта початкова, працівник заготі-
вельного пункту, одруж., 2 дітей. Арешт. 
10.10.1932 р. Звинувач. за ст. 54-7 КК УСРР. За ви-
роком Він ниць кого обл су ду від 13.02.1933 р. ви-
правданий.

ЯНКО ДАНИЛО ТИМОФІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Юрівка Козятинського р-ну, прож. с. Кожевни-
кове Томської обл., РФ. Арешт. 1931 р. Ув’язн. на 
5 р. концтаборів. Реабіл. 

ЯНКО ЙОСИП ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., кол. 
с. Чеколапівка, теп. у складі с. Сподахи, прож. 
с. Головеньки Немирівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 18.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Немирівського РВ ДПУ 
від 16.07.1932 р. справа припинена.

ЯНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Савчине Крижопільського р-ну, українець, із 
службовців, освіта середня, бухгалтер райспо-
живспілки смт Томашпіль, одруж., 5 дітей. Арешт. 
05.04.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. спра-
ва припинена.

ЯНКО РОДІОН КИРИЛОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, хлібороб, одруж., 6 дітей. 
Арешт. 17.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 14.06.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 24.01.1990 р.

ЯНКО ФЕДІР СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Тузли Татарбунарського р-ну Одеської обл., 
прож. м. Жмеринка, українець, із селян, освіта 
початкова, їздовий ст. Жмеринка, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 07.10.1937 р. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 20.11.1937 р. розстріляний 
26.11.1937 р. Реабіл. 16.11.1957 р.

ЯНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Сподахи Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, робітник залізниці, одруж. 
Арешт. 17.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 14.06.1930 р. 
заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЯНКОВЕНКО АРСЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1905 р.н., с. Пузирки Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, голова колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 09.08.1945 р. Звинувач. 
за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 18.05.1946 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. Реабіл. 19.03.1992 р.
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ЯНКОВЕНКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Пузирки Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, робітник ст. Козятин, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 15.03.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстрі-
ляний 02.06.1938 р. Реабіл. 02.12.1959 р.

ЯНКОВЕНКО СЕМЕН СИЛЬВЕСТРОВИЧ, 
1878 р.н., с. Пузирки Козятинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, рільник кол-
госпу, одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 15.09.1989 р.

ЯНКОВИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Широка Гребля Хмільницького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, землероб, одруж., 
1 дитина. Арешт. 11.03.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
25.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.09.1989 р.

ЯНКОВИЙ ЛЕОНТІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Юхимівка, прож. с. Михайлівка Шар-
городського р-ну, українець, із селян, освіта се-
редня, на час арешту без певних занять, одруж., 
2 дітей. Арешт. 05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.10.1989 р.

ЯНКОВИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Голендри Калинівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж. Арешт. 
17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кої міжрайпрокуратури від 
15.06.1931 р. справа припинена.

ЯНКОВИЙ ТРИФОН ІВАНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Нараївка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 10.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. 
Реабіл. 15.02.1961 р.

ЯНКОВИЙ (ЯМКОВИЙ) КОРНІЙ ПРОКО-
ПОВИЧ, 1899 р.н., с. Яблуновиця Оратівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вантажник 
ст. Оратів, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
Лінійного суду Одеської залізниці від 29.04.1938 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.04.1992 р.

ЯНКОВСЬКА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 
1858 р.н., с. Ковалі Канівського р-ну Черкаської 
обл., прож. м. Гайсин, українка, із дворян, пись-

менна, одруж. Арешт. 14.06.1927 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ВП 17 СК від 
27.12.1927 р. справа припинена.

ЯНКОВСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА, 1900 р.н., 
м. Кишинів, Молдова, прож. м. Він ниця, молдо-
ванка, із робітників, освіта початкова, начальник 
цеху швейної фабрики, вдова, 1 дитина. Арешт. 
08.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 «а», 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 22.09.1938 р. розстріляна 23.09.1938 р. Реабіл. 
21.09.1957 р.

ЯНКОВСЬКА ЮЛІЯ ЕРАЗМІВНА, 1875 р.н., 
с. Борисів Ізяславського р-ну Хмельницької обл., 
прож. м. Гайсин, полька, із дворян, освіта почат-
кова, кур’єр-прибиральниця, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 14.06.1927 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК 
УСРР. За постановою ВП 17 СК від 27.12.1927 р. 
справа припинена у зв’язку зі смертю під час 
слідства 29.07.1927 р. Реабіл.

ЯНКОВСЬКИЙ АЛЬБІН СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1905 р.н., с. Гибалівка Шаргородського р-ну, 
прож. м. Ямпіль, поляк, із робітників, освіта се-
редня, старший зоотехнік інкубаторної станції, 
одруж. Арешт. 25.10.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Мо ги лів-По діль сь кого 
окрвідділу ДПУ від 27.01.1936 р. справа припине-
на. Вдруге за арешт. 31.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 13.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. 
Реабіл. 09.05.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ АНТОН ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
кол. с. Рогатка Грубешівського пов. Люблінської 
губ., Польща, прож. с. Канава Тиврівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, одно осіб-
ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.10.1930 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Він-
ниць кої міжрайпрокуратури від 15.03.1931 р. 
справа припинена.

ЯНКОВСЬКИЙ АНТОН КСАВЕРОВИЧ, 
1914 р.н., с. Гвіздава Бердичівського р-ну Жито-
мирської обл., прож. с. Ободівка Тростянецького 
р-ну, поляк, із робітників, освіта середня, інже-
нер цук ро за во ду, не одруж. Арешт. 04.01.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. роз-
стріляний 02.04.1938 р. Реабіл. 21.04.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ АРКАДІЙ ЙОСИПОВИЧ, 
1875 р.н., с. Іванів Калинівського р-ну, прож. 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, поляк, на час арешту 
без певних занять. Арешт. 09.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
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ВС і Прокур. СРСР від 15.12.1937 р. розстріляний 
15.12.1937 р. Реабіл. 28.03.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ СТАНІСЛА-
ВОВИЧ, 1908 р.н., с. Гибалівка Шаргородського 
р-ну, поляк, із селян, освіта середня спеціальна, 
інспектор районного відділу народної освіти, 
одруж. Арешт. 24.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. розстріляний 
26.09.1938 р. Реабіл. 30.10.1959 р.

ЯНКОВСЬКИЙ БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Слободарка Волинської губ., 
прож. с. Шипинки Барського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 05.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.05.1931 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Сибіру, РФ. Реабіл. 20.11.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ БОРИС ІВАНОВИЧ, 1918 р.н., 
с. Іванів Калинівського р-ну, поляк, із робітни-
ків, освіта неповна середня, помічник машиніста 
депо ст. Холоневська Калинівського р-ну, не-
одруж. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 
10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
28.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 21.09.1955 р.

ЯНКОВСЬКИЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ, 
1906 р.н., с. Трибусівка, прож. с. Дмитрашківка 
Піщанського р-ну, українець, із селян, освіта по-
чаткова, рахівник радгоспу, не одруж. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-11 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Вітрівка Ямпільського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, рахівник 
колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 11.01.1938 р. роз-
стріляний 27.01.1938 р. Реабіл. 06.03.1962 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ГНАТ ІВАНОВИЧ, 1852 р.н., 
м. Іллінці, прож. м. Гайсин, українець, із міщан, 
письменний, одруж. Арешт. 14.06.1927 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ВП 17 СК 
від 27.12.1927 р. справа припинена.

ЯНКОВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Юрківка, прож. с. Гута-Шпиківська Тульчин-
ського р-ну, поляк, робітник цук ро за во ду. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 11 КК УРСР. За 

рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.02.1938 р. 
розстріляний 02.04.1938 р. Реабіл. 02.06.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ІВАН КАЛІСТРАТОВИЧ, 
1905 р.н., с. Степанки Мурованокуриловецького 
р-ну, прож. с. Олександрівка Жмеринського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 
28.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
13.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Вдруге за арешт. 
За постановою ОН МДБ СРСР від 17.11.1951 р. за-
сланий до Казахстану. Реабіл. 11.08.1956 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1894 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, поляк, із се-
лян, письменний, токар заводу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 17.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
30.10.1959 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 
1887 р.н., с. Ярмолинці Гайсинського р-ну, прож. 
с. Іванів Калинівського р-ну, поляк, із робітни-
ків, малописьменний, слюсар депо ст. Холонев-
ська, одруж., 1 дитина. Арешт. 28.01.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.08.1937 р. 
розстріляний 11.08.1937 р. Реабіл. 30.06.1956 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ЙОСИП ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1887 р.н., с. Кропивна Хмільницького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, пасічник колгос-
пу, одруж., 2 дітей. Арешт. 05.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 02.10.1938 р. роз-
стріляний 03.10.1938 р. Реабіл. 07.05.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ КАЗИМИР СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1903 р.н., м. Він ниця, поляк, із службов-
ців, освіта вища, викладач психоневрологічного 
технікуму, одруж., 1 дитина. Арешт. 10.11.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 25.02.1934 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.09.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ЛЕОНАРД ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1913 р.н., с. Сальниця, прож. с. Качанівка Хміль-
ницького р-ну, українець, із селян, освіта непо-
вна середня, завідувач контори цук рокомбінату, 
одруж. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 02.02.1956 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ЛУК’ЯН ПЕТРОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Степанки Барського р-ну, українець, із селян, 
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малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 06.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реабіл. 
12.06.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ, 
1915 р.н., с. Ялтушків Барського р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із робітників, освіта непов-
на середня, табельник ст. Він ниця, не одруж. 
Арешт. 27.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УСРР. За вироком Лінійного суду Пів ден но-За-
хід ної залізниці від 24.12.1936 р. засудж. на 3 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.09.1991 р.

ЯНКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНД РО-
ВИЧ, 1908 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, украї-
нець, із робітників, неписьменний, робітник лі-
созаводу, не одруж. Арешт. 20.03.1933 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 03.05.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 25.12.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, 
1888 р.н., с. Пузирки Козятинського р-ну, прож. 
м. Бердичів Житомирської обл., українець, із се-
лян, освіта початкова, обліковець апарату упов-
новаженого заготівель по Бердичівському р-ну, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 02.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстрі-
ляний 28.04.1938 р. Реабіл. 28.10.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1911 р.н., Дніпропетровська обл., прож. 
с. Городок Іллінецького р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, на час арешту без певних 
занять, не одруж. Арешт. 02.02.1930 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 08.04.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 15.11.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН ІВАНОВИЧ, 
1907 р.н., с. Маньківка Барського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 22.04.1933 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць-
кого облвідділу ДПУ від 15.05.1933 р. справа 
припинена.

ЯНКОВСЬКИЙ ПАВЛО РОМАНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Оксанівка Ямпільського р-ну, прож. 
м. Він ниця, українець, із селян, освіта початкова, 
бухгалтер міського відділу зв’язку, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 18.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6 
«а», 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 

Він ниць кої обл. від 22.09.1938 р. розстріляний 
23.09.1938 р. Реабіл. 21.09.1957 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 
1900 р.н., м. Бендери, Молдова, прож. с. Капустя-
ни Тростянецького р-ну, українець, із робітників, 
освіта початкова, нормувальник цук ро за во ду. 
Арешт. 05.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
14.12.1937 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
28.11.1989 р.

ЯНКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1884 р.н., смт Ярмолинці Хмельницької обл., прож. 
м. Хмільник, поляк, із робітників, освіта почат-
кова, бухгалтер ст. Хмільник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 14 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
28.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.09.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1891 р.н., м. Ка м’я нець-По діль сь кий 
Хмельницької обл., прож. м. Він ниця, поляк, із 
службовців, освіта неповна середня, телеграфіст 
Він ниць кого центрального телеграфу, одруж. 
Арешт. 03.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 22.11.1937 р. розстріляний 02.12.1937 р. Реа-
біл. 06.06.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 
1891 р.н., с. Вітрівка Ямпільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 19.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.03.1938 р. розстріляний 
09.04.1938 р. Реабіл. 25.01.1990 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ТАДЕУШ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1891 р.н., с. Ярмолинці Гайсинського р-ну, прож. 
с. Іванів Калинівського р-ну, поляк, із робітни-
ків, малописьменний, коваль депо ст. Холонев-
ська, одруж., 3 дітей. Арешт. 22.02.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 11.08.1937 р. роз-
стріляний 11.08.1937 р. Реабіл. 30.06.1956 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ТИМОФІЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1882 р.н., с. Будеї Кодимського р-ну Одеської 
обл., прож. с. Городок Іллінецького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, хлібороб, одруж., 
2 дітей. Арешт. 24.03.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ОДПУ від 03.09.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 24.11.1994 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ФЕДІР КАЛІСТРАТОВИЧ, 
1893 р.н., с. Степанки Барського р-ну, прож. 
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с. Олександрівка Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, не одруж. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 9, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 27.09.1938 р. розстріляний 28.09.1938 р. 
Реабіл. 20.05.1958 р.

ЯНКОВСЬКИЙ ФЕЛІКС ЛЕОНТІЙОВИЧ, 
1898 р.н., с. Сальниця Хмільницького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта неповна середня, табельник 
радгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 17.09.1929 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постано-
вою Трійки ДПУ УСРР від 13.03.1930 р. ув’язн. на 
8 р. концтаборів. Реабіл. 23.03.1957 р. Вдруге за-
арешт. 10.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
05.11.1937 р. розстріляний 25.11.1937 р. Реабіл. 
23.03.1957 р.

ЯНКОВЧУК МИКОЛА ФИЛИМОНОВИЧ, 
1920 р.н., м. Козятин, українець, із робітників, 
освіта середня, черговий парку ст. Козятин, одруж. 
Арешт. 29.09.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За вироком ВТ Він ниць кого гарнізону від 
28.04.1945 р. виправданий.

ЯНКУН АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 1897 р.н., 
кол. с. Полешана Ковенської губ., Литва, прож. 
с. Жадани Іллінецького р-ну, литовець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 ч. 1 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. Реа-
біл. 30.05.1989 р.

ЯННАУЕР КАРЛ ВІКЕНТІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Ковалівка Немирівського р-ну, прож. м. Він ниця, 
чех, із службовців, освіта незакінчена вища, ре-
місник, вдівець, 1 дитина. Арешт. 08.04.1944 р. 
Звинувач. за ст. 51-1 «а» КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 01.07.1944 р. ув’язн. на 5 р. 
ВТТ. Реабіл. 19.02.1992 р.

ЯННАУЕР СИГІЗМУНД ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1880 р.н., м. Немирів, прож. с. Бригидівка Бар-
ського р-ну, чех, із міщан, освіта початкова, голо-
ва колгоспу, одруж., 6 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 06.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів. Реабіл. 04.12.1989 р.

ЯННАУЕР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ, 
1881 р.н., м. Немирів, прож. м. Він ниця, чех, із 
ремісників, освіта початкова, пекар артілі інвалі-
дів, одруж., 2 дітей. Арешт. 16.10.1930 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Він ниць-

кої міжрайпрокуратури від 15.03.1932 р. справа 
припинена. Вдруге за арешт. 10.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 
21.11.1937 р. Реабіл. 12.12.1989 р.

ЯНОВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Добрівляни Дрогобицького р-ну Львівської обл., 
прож. смт Глухівці Козятинського р-ну, украї-
нець, із робітників, освіта початкова, змінний 
технік каолінового заводу, одруж., 4 дітей. Арешт. 
04.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.06.1989 р.

ЯНОВЕЦЬ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, 1919 р.н., 
с. Павлівка Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 17.04.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК Грузинської РСР. За вироком ВТ Головної 
військово-морської бази Чорноморського флоту 
від 22.04.1943 р. засудж. на 8 р. ВТТ. За ухвалою 
Верховного суду СРСР від 12.01.1946 р. вирок 
скасовано, справа припинена.

ЯНОВИЦЬКИЙ АРСЕН СТЕПАНОВИЧ, 
1889 р.н., с. Прибузьке Він ниць кого р-ну, прож. 
м. Хмільник. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.10.1937 р. 
розстріляний 25.10.1937 р. Реабіл. 30.05.1989 р.

ЯНОВИЦЬКИЙ ВСЕВОЛОД АПОЛЛІНА-
РІЙОВИЧ, 1889 р.н., с. Прибузьке Він ниць кого 
р-ну, прож. м. Він ниця, українець, із селян, осві-
та неповна середня, працівник Він ниць кої кон-
тори державного страхування, одруж. Арешт. 
15.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 31.03.1933 р. заслан. 
на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 04.10.1961 р.

ЯНОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН АПОЛЛІНА-
РІЙОВИЧ, 1887 р.н., м. Карс, Туреччина, прож. 
м. Він ниця, поляк, із службовців, освіта початко-
ва, старший бухгалтер розрахункового столу 
відділення банку, не одруж. Арешт. 24.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. роз-
стріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 12.04.1989 р.

ЯНОВИЧ АМБРОСІЙ ЙОСИПОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Осична Хмільницького р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 08.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 29.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
13.09.1961 р.
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ЯНОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, 1905 р.н., 
ст. Кароліна Немирівського р-ну, українка, із 
службовців, освіта початкова, домогосподарка, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ЗТВ НКВС 
ст. Козятин від 03.09.1938 р. справа припинена.

ЯНОВИЧ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1911 р.н., м. Полонне Хмельницької обл., прож. 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
робітників, освіта початкова, слюсар колгоспу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 16.09.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 17.04.1939 р. засудж. на 5 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.08.1991 р.

ЯНОВИЧ ГРИГОРІЙ БОНІФАТІЙОВИЧ, 
1883 р.н., с. Вербка Чечельницького р-ну, прож. 
с. Джурин Шаргородського р-ну, українець, із 
духовенства, освіта початкова, священик, одруж., 
1 дитина. Арешт. 01.10.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РСФРР. За постановою ОН ОДПУ від 
13.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
18.10.1994 р.

ЯНОВИЧ МАРІЯ АНТОНІВНА, 1896 р.н., 
с. Заруддя Іллінецького р-ну, прож. м. Тульчин, 
українка, із службовців, освіта середня, учитель-
ка, одруж. Арешт. 25.06.1941 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 27.02.1943 р. ув’язн. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
21.08.1989 р.

ЯНОВИЧ МИРОСЛАВ АНТОНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Струтинь Золочівського р-ну Львівської обл., 
прож. м. Тульчин, українець, із селян, освіта вища, 
учитель, одруж. Арешт. 18.08.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
21.12.1937 р. Реабіл. 18.06.1960 р.

ЯНОВИЧ ПЕТРО БОНІФАТІЙОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Вербка Чечельницького р-ну, прож. с. Ялтуш-
ків Барського р-ну, українець, освіта початкова, 
на час арешту без певних занять, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 04.02.1930 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. 
За постановою Трійки ДПУ УСРР від 12.04.1930 р. 
розстріляний 23.04.1930 р. Реабіл. 13.03.1990 р.

ЯНОВИЧ ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Комарівка Володарського р-ну Житомирської 
обл., прож. ст. Козятин, українець, із робітників, 
малописьменний, майстер депо ст. Козятин, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 19.02.1958 р.

ЯНОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ, 
1886 р.н., с. Демківка Тростянецького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, коваль цук ро за-
во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 18.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 11.02.1961 р.

ЯНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АПОЛЛІНАРІ-
ЙОВИЧ, 1892 р.н., м. Козятин, українець, із дво-
рян, малописьменний, на час арешту без певних 
занять, одруж., 2 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
УНКВС Він ниць кої обл. від 11.04.1938 р. справа 
припинена.

ЯНОВСЬКИЙ АПОЛЛОН ЛУЦІАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Пустоха Козятинського р-ну, поляк, 
із дворян, малописьменний, тесля, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.01.1990 р.

ЯНОВСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ ІЛАРІОНОВИЧ, 
1906 р.н., с. Хутори Старокостянтинівського р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Уладівка Літинсько-
го р-ну, поляк, із службовців, освіта середня, 
бухгалтер спиртзаводу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 27.09.1938 р. розстріляний 29.09.1938 р. Реа-
біл. 12.06.1956 р.

ЯНОВСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ЛЮДВІКОВИЧ, 
1920 р.н., с. Пустоха Козятинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, хлібороб, не одруж. 
Арешт. 14.03.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК 
УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
28.04.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів (умовно). 
Реабіл. 02.03.1990 р.

ЯНОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЕДУАРДОВИЧ, 
1902 р.н., с. Глинськ Калинівського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, секретар сільської 
ради, одруж., 3 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 12.10.1957 р.

ЯНОВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Пустоха Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, ветеринарний санітар колгос-
пу, одруж., 5 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 12.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 15.02.1961 р.
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ЯНОВСЬКИЙ ІРИНАРХ ФЕДОРОВИЧ, 
1885 р.н., с. Корнешти Унгенського р-ну, Молдо-
ва, прож. с. Гущинці Калинівського р-ну, украї-
нець, із дворян, освіта початкова, черговий ст. Ка-
линівка, одруж., 2 дітей. Арешт. 15.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 20.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.06.1989 р.

ЯНОВСЬКИЙ КИРИК ОВСІЙОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Черемошне Тиврівського р-ну, прож. м. Він-
ниця, українець, із селян, малописьменний, по-
мічник комірника пивоварного заводу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 25.09.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 25.11.1944 р. засудж. на 15 р. ВТТ та 
5 р. п/п. Реабіл. 14.09.1994 р.

ЯНОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1879 р.н., с. Кам’янече Новоархангельсько-
го р-ну Кіровоградської обл., прож. м. Мо ги лів-
По діль сь кий, поляк, із духовенства, освіта вища, 
помічник директора педагогічного технікуму, 
одруж. Арешт. 31.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.01.1930 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
15.12.1989 р.

ЯНОВСЬКИЙ МАР’ЯН ЕДМУНДОВИЧ, 
1899 р.н., м. Козятин, поляк, із робітників, освіта 
початкова, слюсар 2 вагонної дільниці ст. Козя-
тин, одруж., 2 дітей. Арешт. 17.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Київської обл. від 22.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 04.12.1989 р.

ЯНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 
1907 р.н., с. Демківка Тростянецького р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, коваль колгоспу, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 16.01.1938 р. 
Реабіл. 16.08.1989 р.

ЯНОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1884 р.н., с. Москалівка, теп. у складі смт Браїлів 
Жмеринського р-ну, поляк, із селян, неписьменний, 
колгоспник, не одруж., 5 дітей. Арешт. 30.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. роз-
стріляний 02.12.1937 р. Реабіл. 01.08.1959 р.

ЯНОВСЬКИЙ ЮЗЕФ КАЗИМИРОВИЧ, 
1863 р.н., кол. с. Снятичі Томашівського пов., Поль-
ща, прож. с. Антопіль Томашпільського р-ну, по-
ляк, із селян, малописьменний, одно осіб ник. 

Арешт. 01.01.1933 р. Звинувач. за ст. 80 КК УСРР. 
За постановою управління Волочиського при-
кордонного загону ДПУ від 21.01.1933 р. справа 
припинена.

ЯНОВСЬКИЙ ЮЛІАН ІВАНОВИЧ, 1916 р.н., 
с. Пустоха, прож. с. Йосипівка Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, освіта неповна середня, 
вчитель, не одруж. Арешт. 21.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстрі-
ляний 29.09.1938 р. Реабіл. 02.08.1989 р.

ЯНОВСЬКИЙ ЯН ЛУЦІАНОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Пустоха Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. 
розстріляний 01.04.1938 р. Реабіл. 08.08.1989 р.

ЯНТУРСЬКИЙ АНДРІЙ АНТОНОВИЧ, 
1893 р.н., м. Рава-Руська Жовківського р-ну Львів-
ської обл., прож. с. Чорномин Піщанського р-ну, 
українець, колгоспник. Арешт. 28.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 29.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 17.05.1989 р.

ЯНУСЕВИЧ В’ЯЧЕСЛАВ ЛЮДВІГОВИЧ, 
1911 р.н., с. Соколівка Крижопільського р-ну, по-
ляк, із робітників, освіта початкова, електромон-
тер цук ро за во ду, одруж. Арешт. 15.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. роз-
стріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 17.02.1962 р.

ЯНУСЕВИЧ ЙОСИП АНТОНОВИЧ, 1890 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, прож. м. Жме-
ринка, поляк, із селян, освіта початкова, одруж., 
2 дітей. Арешт. 26.09.1936 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10 КК УСРР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.05.1938 р. розстріляний 01.06.1938 р. 
Реабіл. 11.01.1958 р.

ЯНУШЕВИЧ МАТВІЙ ФРАНЦОВИЧ, 1881 р.н., 
смт Браїлів, прож. кол. с. Козачівка, теп. у складі 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, бригадир ремонту колії цук ро-
за во ду, одруж. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 06.04.1989 р.

ЯНУШЕВИЧ ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ, 1889 р.н., 
кол. с. Москалівка, прож. кол. с. Козачівка, теп. у 
складі смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, бригадир колгоспу, 
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одруж., 3 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.08.1989 р.

ЯНУШЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, 
1893 р.н., с. Попівка Липовецького р-ну, прож. 
с. Зятківці Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 18.03.1930 р. За постановою Трійки 
ДПУ УСРР від 25.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Реабіл. 05.10.1995 р.

ЯНУШЕВСЬКИЙ КАЗИМИР ТИМОФІЙО-
ВИЧ, 1910 р.н., м. Жмеринка, поляк, із селян, ма-
лописьменний, охоронець фармацевтичного за-
воду, одруж., 1 дитина. Арешт. 21.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 9 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 27.09.1938 р. 
розстріляний 28.09.1938 р. Реабіл. 09.05.1958 р.

ЯНУШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНТІЙО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Сокиринці Він ниць кого р-ну, 
прож. м. Хмільник, українець, із селян, освіта не-
повна середня, приймальник пункту «Заготзер-
но», одруж., 1 дитина. Арешт. 24.10.1931 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
Трійки ДПУ УСРР від 01.01.1932 р. ув’язн. на 3 р. 
концтаборів (умовно). Реабіл. 12.04.1995 р.

ЯНУШЕВСЬКИЙ ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ, 
1893 р.н., с. Попівка Липовецького р-ну, прож. 
с. Спичинці Погребищенського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, різноробочий цук ро за во-
ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 29.12.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. розстріляний 
28.03.1938 р. Реабіл. 28.04.1989 р.

ЯНУШИЦЬ (ЯНУШИН) ІВАН КАЗИМИРО-
ВИЧ, 1879 р.н., кол. с. Дечпрудирець Вовкомар-
ського р-ну, Литва, прож. с. Деребчин Шарго-
родського р-ну, поляк, швець-ремісник. Арешт. 
27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 31.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.05.1989 р.

ЯНУШКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ, 
1893 р.н., кол. с. Каскомське, Польща, прож. м. Гай-
син, поляк, із селян, освіта вища, вчитель, одруж., 
3 дітей. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.10.1989 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ВАЦЛАВ КАРЛОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Мигалки Бородянського р-ну Київської обл., 
прож. с. Синарна Оратівського р-ну, поляк, із служ-
бовців, освіта неповна середня, агроном радгос-

пу, одруж., 2 дітей. Арешт. 24.11.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 14.04.1989 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ЙОСИП КЛИМЕНТІЙОВИЧ, 
1912 р.н., с. Сокілець Козятинського р-ну, прож. 
м. Жмеринка, поляк, із робітників, освіта серед-
ня, електромеханік 7 дистанції зв’язку ст. Жме-
ринка, не одруж. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 22.03.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 01.09.1954 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1893 р.н., м. Хмільник, поляк, із селян, малопись-
менний, коваль колгоспу, одруж., 5 дітей. Арешт. 
16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. 
розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 21.08.1965 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ КЛИМЕНТІЙ ІВАНОВИЧ, 
1885 р.н., с. Сокілець Козятинського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, помічник машиніста 
електростанції ст. Козятин, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
09.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. За ухвалою ОН 
МВС СРСР від 27.06.1946 р. звільнений, справа 
припинена.

ЯНЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО МАТВІЙОВИЧ, 
1900 р.н., м. Козятин, поляк, із робітників, мало-
письменний, помічник машиніста депо ст. Козя-
тин, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-7, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.10.1938 р. 
розстріляний 15.10.1938 р. Реабіл. 02.10.1957 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ПАВЛО ВЛАДИСЛАВО-
ВИЧ, 1872 р.н., м. Мо ги лів-По діль сь кий, поляк, 
із робітників, неписьменний, робітник артілі 
«Каменотес», одруж. Арешт. 09.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Мо ги-
лів-По діль сь кої райпрокуратури від 27.06.1939 р. 
справа припинена.

ЯНЧЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЕРАЗМОВИЧ, 
1903 р.н., м. Одеса, прож. м. Козятин, поляк, із 
робітників, освіта вища, вчитель, одруж., 1 дити-
на. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за «участь 
у контрреволюційній діяльності». За постановою 
ОН НКВС СРСР від 28.04.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 30.05.1956 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 
1912 р.н., с. Чемериси-Барські Барського р-ну, 
прож. с. Комсомольське Козятинського р-ну, по-
ляк, із ремісників, освіта початкова, інспектор 
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райфінвідділу, одруж. Арешт. 21.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. 
розстріляний 01.10.1938 р. Реабіл. 20.05.1959 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ЮЗЕФ АНТОНОВИЧ, 1889 р.н., 
Польща, прож. с. Тернівка Бершадського р-ну, 
поляк, коваль. Арешт. 18.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
10.12.1937 р. Реабіл. 05.05.1989 р.

ЯНЧЕВСЬКИЙ ЮЛІЙ ФРАНКОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сокілець, прож. с. Білопілля Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, заступ-
ник директора МТС, одруж., 3 дітей. Арешт. 
09.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 КК УРСР. За 
рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.12.1937 р. 
розстріляний 24.01.1938 р. Реабіл. 20.06.1959 р.

ЯНЧЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ, 1893 р.н., 
м. Одеса, прож. м. Він ниця, українець, із міщан, 
освіта середня, референт-статистик плодозаводу, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.11.1932 р. Звинувач. 
за ст. 54-10, 11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ 
УСРР від 15.02.1933 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. 
Реабіл. 12.12.1989 р.

ЯНЧЕНКО ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Теси Літинського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 06.10.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 150 армії від 
03.11.1942 р. засудж. на 8 р. ВТТ та 4 р. п/п. Реа-
біл. 20.12.1995 р.

ЯНЧЕНКО ЯКІВ ПАВЛОВИЧ, 1907 р.н., м. Не-
мирів, українець, із робітників, освіта середня, 
хімік спиртзаводу, одруж., 2 дітей. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл-
су ду від 04.03.1937 р. засудж. на 3 р. ВТТ. Реабіл. 
24.09.1991 р.

ЯНЧИС ЙОСИФ МИХАЙЛОВИЧ, 1886 р.н., 
кол. с. Алкарабишки Віленської губ., теп. Литва, 
Висланий з м. Ленінград в м. Чимкент, Казах-
стан, поляк, із селян, освіта середня, ливарник 
заводу, не одруж. Звинувач. за «участь у контрре-
волюційній діяльності». За вироком Чимкент-
ського обл су ду від 13.05.1937 р. засудж. на 4 р. по-
збавлення волі. Етапований до м. Вінниці. Вдру-
ге звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постано-
вою УНКВС Він ниць кої обл. від 14.03.1938 р. 
розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 08.01.1990 р.

ЯНЧИШИН АНТОН ОМЕЛЯНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Холодівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 

одруж., 7 дітей. Арешт. 16.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.04.1938 р. розстрі-
ляний 15.05.1938 р. Реабіл. 11.02.1958 р.

ЯНЧИШИН-НАГОРНЯК ПАВЛО ГРИГО-
РОВИЧ, 1909 р.н., кол. с. Швачівка, теп. у складі 
с. Красне Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 16.11.1932 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РСФРР. За постановою ОВ Приволзького ВО від 
07.12.1932 р. справа припинена.

ЯНЧУК АДОЛЬФ ІВАНОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Мацьківці Хмельницького р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Петропавловськ, Казахстан, в’я зень 
колонії № 1. Вдруге звинувач. За постановою 
Трійки УНКВС Північно-Казахстанської обл., 
Казахстан, від 30.01.1938 р. розстріляний. Реабіл. 

ЯНЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, конюх колгоспу, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
16.01.1938 р. розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 
14.08.1989 р.

ЯНЧУК ГАННА ФЕДОРІВНА, 1887 р.н., кол. 
с. Великий Улуй Єнісейської губ., РФ, прож. 
с. Лісниче Бершадського р-ну, росіянка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж. Арешт. 
03.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За по-
становою УНКВС Він ниць кої обл. від 10.12.1937 р. 
справа припинена.

ЯНЧУК ІУДА СЕВЕРИНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Свитинці Погребищенського р-ну, прож. с. Та-
рутино Боровського р-ну Калузької обл, РФ, ро-
бітник радгоспу. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
15.07.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 

ЯНЧУК ЛЕОНТІЙ ГНАТОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, прож. сели-
ще Монча Мончегорського р-ну Мурманської 
обл, РФ, помічник комірника комбінату «Північ-
нікель». Арешт. 15.10.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10, 
11 РРФСР. За постановою Трійки УНКВС Ленін-
градської обл., РФ, від 15.12.1937 р. розстріляний 
18.12.1937 р. Реабіл. 30.12.1956 р.

ЯНЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
27.11.1959 р.
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ЯНЧУК МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Вільшанка Крижопільського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 17.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 26.08.1931 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 26.03.1932 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 12.05.1932 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 10.10.1989 р. Втретє за арешт. 
23.11.1947 р. Звинувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За 
вироком ВТ Київського гарнізону від 12.08.1948 р. 
засудж. на 25 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реабіл. 09.06.1956 р.

ЯНЧУК МИКОЛА ЯКОВИЧ, 1890 р.н., с. Ста-
ростинці Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 28.01.1930 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 
КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ УСРР від 
29.03.1930 р. заслан. на 4 р. на Північ РФ. Реабіл. 
25.10.1989 р.

ЯНЧУК ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 1875 р.н., 
с. Яришівка Тиврівського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 
22.12.1989 р.

ЯНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, із селян, осві-
та початкова, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
27.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.09.1967 р.

ЯНЧУК СТАХ МИКОЛАЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Мальчівці Барського р-ну, поляк, різноробо-
чий. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.01.1938 р. розстріляний 19.01.1938 р. Реабіл. 
12.06.1989 р.

ЯНЧУК ТИХОН ЯСОНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Пирогів Тиврівського р-ну, українець, із селян, 
письменний, одно осіб ник. Арешт. 21.03.1931 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 13.11.1933 р. заслан. на 3 р. на 
Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯНЮК ІВАН КАЗИМИРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Терешпіль Хмільницького р-ну, поляк, із се-
лян, письменний, голова колгоспу, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 26.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.12.1937 р. розстріляний 21.12.1937 р. Реа-
біл. 31.01.1964 р.

ЯНЮК ЙОСИП ДАНИЛОВИЧ, 1894 р.н., кол. 
с. Новосілка Олевського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із службовців, 
освіта початкова, завідувач постачання облас-
ного тресту «Сільборошно», не одруж. Арешт. 
27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 08.12.1937 р. Реабіл. 
31.07.1989 р.

ЯНЮК СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, 1914 р.н., 
с. Ліщинці, прож. с. Старостинці Погребищен-
ського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, 
інспектор районного фінансового відділу, не-
одруж. Арешт. 12.05.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УСРР. За вироком Чернігівського обл су ду 
від 01.02.1936 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
16.06.1992 р.

ЯНЮК СТЕПАН АНТОНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Райгород Немирівського р-ну, прож. с. Губник 
Гайсинського р-ну, українець, робітник кар’єру. 
Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
20.04.1989 р.

ЯРА СОЛОМІЯ ВАСИЛІВНА, 1919 р.н., с. Гол-
дашівка Бершадського р-ну, українка, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ниця, не одруж. Арешт. 
06.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. позбавлення волі. Ре-
абіл. 24.04.1989 р. Вдруге за арешт. 05.03.1951 р. 
Звинувач. за ст. 54-1, 11 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 24.04.1951 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 18.12.1991 р.

ЯРЕЙЧУК СТЕПАН НАЗАРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Лозувата Липовецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
1 дитина. Арешт. 02.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
09.06.1939 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 10.02.1959 р.

ЯРЕМА ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Йосипівка Тернопільської обл., прож. смт Лі-
тин, українець, із селян, освіта початкова, заготі-
вельник маслозаводу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
24.11.1937 р. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 04.12.1957 р.

ЯРЕМЕНКО ВАСИЛЬ ГАЛАКТІОНОВИЧ, 
1906 р.н., с. Крупське Золотоніського р-ну Чер-
каської обл., прож. ст. Ржевуська Погребищен-
ського р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, робітник пункту «Заготзерно» ст. Ржевусь-
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ка, одруж. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 05.11.1937 р. розстріляний 11.12.1937 р. 
Реабіл. 11.08.1965 р.

ЯРЕМЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, 
1916 р.н., с. Дружелюбівка Калинівського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, не одруж. 
в’язень Острогозької в’язниці. За вироком ВТ військ 
НКВС Воронезької обл., РФ, від 19.06.1942 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 25.02.1991 р.

ЯРЕМЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Рахнівка Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 09.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою прокурора Іллінецької 
дільниці від 20.04.1931 р. справа припинена.

ЯРЕМЕНКО МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ, 
1883 р.н., с. Демидівка Жмеринського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 29.09.1929 р. Звинувач. за 
ст. 54-11 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 03.03.1930 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Ре-
абіл. 15.01.1990 р.

ЯРЕМЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Ялтушків Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, механік колгоспу, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 
27.03.1938 р. Реабіл. 14.02.1990 р.

ЯРЕМЕНКО ПЕТРО ЄВСТАФІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Цибулівка Тростянецького р-ну, укра-
їнець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 22.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Чечельницького РВ 
ДПУ від 12.12.1932 р. справа припинена.

ЯРЕМЕНКО СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Ялтушків Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж. 
Арешт. 15.01.1943 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Махачкалинського гарні-
зону, РФ, від 21.01.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.12.1995 р.

ЯРЕМЕНКО СТЕФАН МИТРОФАНОВИЧ, 
1897 р.н., кол. с. Бугринівка, теп. у складі м. Хміль-
ник, українець, із селян, освіта початкова, рахів-
ник дорожньої дільниці, одруж. Арешт. 05.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. 
ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 16.09.1959 р.

ЯРЕМЕНКО ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1890 р.н., 
кол. с. Гречківка, теп. у складі м. Сміла Черкась-
кої обл., прож. м. Жмеринка, українець, із селян, 
освіта початкова, слюсар депо ст. Жмеринка, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 22.11.1936 р. Звинувач. 
за ст. 54-7, 10 КК УСРР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 05.03.1938 р. розстріляний 
28.03.1938 р. Реабіл. 11.01.1958 р.

ЯРЕМИЧ ЛЮДМИЛА ОВКСЕНТІЇВНА, 
1903 р.н., смт Оратів, українка, із селян, освіта 
початкова, на час арешту без певних занять, 
одруж. Арешт. 02.10.1947 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду 
від 14.01.1948 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
05.07.1991 р.

ЯРЕМІЙЧУК МАТВІЙ ПЕТРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Дебеславці Коломийського р-ну Іва но-Фран-
ків сь кої обл., прож. с. Ялтушків Барського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 24.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 9 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. роз-
стріляний 20.09.1938 р. Реабіл. 30.08.1989 р.

ЯРЕМКО АНДРІЙ ПРОКОПОВИЧ, 1895 р.н., 
Бережанський р-н Тернопільська обл., прож. 
с. Гопчиця Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 30.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.11.1937 р. розстріляний 29.11.1937 р. 
Реабіл. 11.02.1958 р.

ЯРЕМКО МАТВІЙ ОПАНАСОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Тростянець Ямпільського р-ну, прож. с. Капус-
тяни Тростянецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
10.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 05.11.1956 р.

ЯРЕМКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1914 р.н., с. Криківці Немирівського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 15.09.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 01.04.1964 р.

ЯРЕМОВИЧ ЛЮДВІГА ЙОСИПІВНА, 1902 р.н., 
с. Костянтинівка Липовецького р-ну, прож. 
м. Він ниця, українка, із селян, освіта початкова, 
прибиральниця дорожно-експлуатаційної діль-
ниці УНКВС, розлуч., 2 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. 
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За постановою ОН НКВС СРСР від 20.05.1938 р. 
заслан. на 5 р. до Казахстану. Реабіл. 06.03.1962 р.

ЯРЕМОВИЧ ОЛЕКСІЙ ФЕДОТОВИЧ, 1902 р.н., 
Галичина, прож. м. Він ниця, українець, із селян, 
освіта початкова, водій шляхової дільниці № 646, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 22.09.1935 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою УНКВС Він-
ниць кої обл. від 14.11.1935 р. справа припинена. 
Вдруге за арешт. 08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 12.10.1937 р. розстріляний 21.10.1937 р. Реабіл. 
16.03.1962 р.

ЯРЕМЧУК АНДРІЙ ХОМИЧ, 1883 р.н., с. Но-
воселиця Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 13.06.1944 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою УНКВС Він ниць кої обл. 
від 14.03.1945 р. справа припинена.

ЯРЕМЧУК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1890 р.н., с. Голубівка Калинівського р-ну, прож. 
м. Ярославль, РФ, українець, могильник кладо-
вища. Арешт. 26.06.1941 р. Засудж. 06.09.1941 р. 
Реабіл. 25.08.1992 р.

ЯРЕМЧУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Нишівці Мурованокуриловецького р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 21.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою УНКВС 
Він ниць кої обл. від 16.12.1938 р. справа припинена.

ЯРЕМЧУК ГРИГОРІЙ СИДОРОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Уладівка Літинського р-ну, українець, із селян, 
письменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 
08.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.10.1989 р.

ЯРЕМЧУК ГРИГОРІЙ ЮХИМОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Новоселиця, прож. с. Пеньківка Літинського 
р-ну, українець, із селян, освіта початкова, ліс-
ник, одруж., 5 дітей. Арешт. 25.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 27.03.1938 р. розстрі-
ляний 04.04.1938 р. Реабіл. 02.07.1958 р.

ЯРЕМЧУК ЄВДОКІЯ ІВАНІВНА, 1902 р.н., 
м. Мо ги лів-По діль сь кий, українка, із ремісників, 
малописьменна, на час арешту без певних за-
нять, одруж. Арешт. 04.10.1935 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а» КК УСРР. За постановою ВП КВО від 
16.03.1936 р. справа припинена.

ЯРЕМЧУК ЗАХАР АКАКІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Новоселиця Літинського р-ну, українець, хлі-

бороб. Арешт. 10.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 19.05.1989 р.

ЯРЕМЧУК ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Новоселиця, прож. с. Бруслинів Літинського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
вчитель, одруж., 3 дітей. Арешт. 06.12.1937 р. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.05.1959 р.

ЯРЕМЧУК ЙОСИП ТАРАСОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Лозна Хмільницького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 30.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.05.1938 р. розстріляний 22.05.1938 р. 
Реабіл. 18.06.1958 р.

ЯРЕМЧУК КОСТЯНТИН ТРОХИМОВИЧ, 
1893 р.н., смт Іванопіль Чуднівського р-ну Жито-
мирської обл., прож. м. Липовець, українець, із 
селян, освіта початкова, голова райвиконкому, 
одруж. Арешт. 21.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
11 КК УРСР. За вироком Верховного суду СРСР 
від 16.10.1937 р. розстріляний 17.10.1937 р. Реабіл. 
06.06.1957 р.

ЯРЕМЧУК МИКОЛА СПИРИДОНОВИЧ, 
1918 р.н., с. Маянів Тиврівського р-ну, прож. ст. Ка-
линівка, українець, із селян, малописьменний, 
бригадир виконробного пункту будівельної діль-
ниці, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.12.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком ВТ 
КВО від 25.01.1945 р. засудж. на 15 р. каторжних 
робіт. Реабіл. 18.01.1993 р.

ЯРЕМЧУК МИХАЙЛО АНАНІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Іванівці Новоушицького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Посухів Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, освіта почат-
кова, стельмах МТС, одруж., 2 дітей. Арешт. 
20.06.1937 р. Звинувач. за ст. 17, 54-9, 10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 22.09.1937 р. розстріляний 13.10.1937 р. 
Реабіл. 02.07.1958 р.

ЯРЕМЧУК МИХАЙЛО ТИМОФІЙОВИЧ, 
1894 р.н., с. Тирлівка Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 5 дітей. Арешт. 27.09.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-3 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1945 р. засудж. 
на 15 р. ВТТ. Реабіл. 30.04.1955 р.

ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДРА АРТЕМІВНА, 
1896 р.н., с. Яришівка Тиврівського р-ну, українка, 
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із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 
2 дітей. Арешт. 14.05.1944 р. Звинувач. за ст. 54-14 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 29.07.1944 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 16.12.1994 р.

ЯРЕМЧУК ОНИСИМ ТРИФОНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Городище Літинського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 22.05.1933 р. справа припинена.

ЯРЕМЧУК ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 03.08.1989 р.

ЯРЕМЧУК ПАХОМ СЕРГІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Тирлівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, хлібороб, не одруж. Арешт. 
08.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 18.08.1989 р.

ЯРЕМЧУК ПЕТРО НЕСТОРОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Голдашівка Бершадського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 29.12.1937 р. розстріляний 02.01.1938 р. 
Реабіл. 20.01.1960 р.

ЯРЕМЧУК ПЕТРО ОМЕЛЯНОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Каришків Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. 
Арешт. 19.04.1951 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За вироком Він ниць кого обл су ду від 03.07.1951 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.12.1992 р.

ЯРЕМЧУК ПРОКІП ТАРАСОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Зозів Липовецького р-ну, прож. м. Козятин, 
українець, із селян, освіта початкова, молотобо-
єць депо ст. Козятин, одруж., 7 дітей. Арешт. 
20.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. 
За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої обл. від 
02.01.1945 р. засудж. на 15 р. каторжних робіт. Ре-
абіл. 13.02.1956 р.

ЯРЕМЧУК ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Каришків Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за «участь у контр-
революційній діяльності». За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 25.08.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 17.10.1989 р.

ЯРЕМЧУК ТОДОСІЙ ЕМАНУЇЛОВИЧ, 
1903 р.н., с. Немерче Мурованокуриловецького 
р-ну, українець, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 26.02.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 09.05.1938 р. 
розстріляний 21.05.1938 р. Реабіл. 16.07.1958 р.

ЯРЕМЧУК ЯКІВ ПЕТРОВИЧ, 1898 р.н., кол. 
м. Рима-Шомбат, Австрія, прож. с. Крушинівка 
Бершадського р-ну, австрієць, із службовців, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.02.1938 р. 
розстріляний 05.03.1938 р. Реабіл. 06.06.1963 р.

ЯРЕМЧУК ЯНІНА ЛЮДВІКІВНА, 1903 р.н., 
смт Іванопіль Житомирської обл., прож. м. Ли-
повець, полька, із селян, освіта середня, вчитель-
ка, одруж. Арешт. 23.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 03.01.1938 р. розстріляна 11.01.1938 р. Реабіл. 
11.06.1937 р.

ЯРИЧЕВСЬКА РОЗАЛІЯ ВЕНЕДИКТІВНА, 
1889 р.н., смт Брацлав Немирівського р-ну, поль-
ка, із селян, малописьменна, одно осіб ниця, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 26.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 17.10.1989 р.

ЯРИЧЕВСЬКИЙ ВАЦЛАВ СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, 1901 р.н., с. Герасимівка Калинівського 
р-ну, прож. м. Козятин, поляк, із селян, освіта се-
редня, водій колгоспу, одруж., 1 дитина. Арешт. 
01.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 10.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.08.1961 р.

ЯРИЧЕВСЬКИЙ ЙОСИП ДАВИДОВИЧ, 
1881 р.н., с. Коржівка, прож. кол. с. Чернишівка, 
теп. у складі смт Брацлав Немирівського р-ну, 
поляк, колгоспник. Арешт. 30.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. розстріляний 
18.01.1938 р. Реабіл. 06.04.1989 р.

ЯРИЧЕВСЬКИЙ МАР’ЯН ПИЛИПОВИЧ, 
1895 р.н., с. Самчинці Немирівського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 03.02.1938 р. розстріляний 26.03.1938 р. Реа-
біл. 15.01.1990 р.

ЯРИЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, 
1892 р.н., смт Глухівці, прож. с. Жежелів Козя-
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тинського р-ну, поляк, із селян, неписьменний, 
робітник цук ро за во ду, одруж., 6 дітей. Арешт. 
07.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
26.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 22.03.1989 р.

ЯРКОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МАКСИМОВИЧ, 
1910 р.н., с. Пилипи Барського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 12.01.1938 р. розстріляний 31.01.1938 р. Реабіл. 
29.03.1989 р.

ЯРКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАНТЕЛЕЙМОНО-
ВИЧ, 1898 р.н., с. Галайківці Мурованокурило-
вецького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, ветеринарний санітар колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 19.07.1989 р.

ЯРМОЛАТІЙ ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Качківка Ямпільського р-ну, українець, із се-
лян, письменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 27.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.09.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
08.12.1989 р.

ЯРМОЛИНСЬКИЙ КИРИЛО НЕСТОРОВИЧ, 
1902 р.н., с. Кордишівка Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 03.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. розстрі-
ляний 25.05.1938 р. Реабіл. 15.05.1957 р.

ЯРМОЛИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН АНТО-
НОВИЧ, 1908 р.н., с. Гармаки Барського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, одно осіб-
ник, не одруж. Арешт. 14.03.1931 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УСРР. За постановою Трійки ДПУ 
УСРР від 25.05.1931 р. ув’язн. на 10 р. концтабо-
рів. Реабіл. 25.12.1989 р.

ЯРМОЛОВ СИМХА ШАЙОВИЧ, 1900 р.н., 
м. Бердичів Житомирської обл., прож. м. Хміль-
ник, єврей, із ремісників, освіта початкова, перу-
кар, одруж., 3 дітей. Арешт. 13.04.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. 
розстріляний 20.05.1938 р. Реабіл. 26.10.1988 р.

ЯРМОЛОВИЧ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, 
1912 р.н., с. Чорниводи Городоцького р-ну Хмель-

ницької обл., прож. с. Непедівка Козятинського 
р-ну, поляк, із селян, освіта середня, вчитель, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 21.06.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 21.09.1938 р. розстрі-
ляний 22.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЯРМОЛЮК АНАСТАСІЯ ЛУК’ЯНІВНА, 
1922 р.н., с. Хомутинці Калинівського р-ну, укра-
їнка, із селян, освіта неповна середня, колгосп-
ниця, одруж. Арешт. 10.08.1944 р. Звинувач. за 
ст. 54-1 «а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 23.01.1945 р. засудж. 
до розстрілу. За ухвалою Верховного суду СРСР 
від 21.02.1945 р. міра покарання змінена на 20 р. 
каторжних робіт. Реабіл. 01.04.1993 р.

ЯРМОЛЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Гришківці Бердичівського р-ну Житомирської 
обл., українець, із робітників, освіта початкова, 
продавець магазину райспоживспілки, одруж., 
4 дітей. Арешт. 21.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 28.09.1938 р. розстріляний 
01.10.1938 р. Реабіл. 20.05.1959 р.

ЯРМОЛЮК ПОЛІКАРП ПАВЛОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Будки Немирівського р-ну, прож. с. Лу ка-Ме-
леш ків ська Він ниць кого р-ну, українець, із се-
лян, освіта середня, вчитель, одруж., 5 дітей. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
22.07.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
26.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
10.04.1938 р. розстріляний 27.04.1938 р. Реабіл. 
27.08.1958 р.

ЯРМОЛЮК УСТИНА НЕСТОРІВНА, 1888 р.н., 
с. Хомутинці Калинівського р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, колгоспниця, вдова, 3 дітей. 
Арешт. 11.07.1944 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 11 
КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць-
кої обл. від 23.01.1945 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Ре-
абіл. 01.04.1989 р.

ЯРМОЩУК АНАНІЙ АНТОНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Сьомаки Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 13.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпро-
куратури від 29.04.1939 р. справа припинена.

ЯРМОЩУК ІВАН РОДІОНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сьомаки Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 12.07.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
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11 КК УРСР. За постановою Він ниць кої облпро-
куратури від 11.03.1939 р. справа припинена.

ЯРМОЩУК МИХАЙЛО МИНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сьомаки Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 20.10.1937 р. розстріляний 
25.10.1937 р. Реабіл. 20.05.1964 р.

ЯРМОЩУК ЯКИМ ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Сьомаки Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, бригадир тракторної бри-
гади, одруж., 6 дітей. Арешт. 12.07.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Він ниць кої облпрокуратури від 15.02.1939 р. 
справа припинена.

ЯРМУШ БОЛЕСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 1904 р.н., 
смт Меджибіж Летичівського р-ну Хмельниць-
кої обл., прож. смт Томашпіль, поляк, завідувач 
клубу спиртзаводу. Арешт. 22.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 14.12.1937 р. розстріляний 
15.02.1938 р. Реабіл. 04.05.1989 р.

ЯРМУШЕВСЬКА ОЛЕНА АДАМІВНА, 
1893 р.н., смт Голованівськ Кіровоградської обл., 
прож. с. Стадниця Тетіївського р-ну Київської 
обл., полька, із службовців, освіта середня, касир 
спиртзаводу, не одруж. Арешт. 16.12.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. ув’язн. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯРОВЕНКО АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Березівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, завідувач сільської ощад-
ної каси, одруж. Арешт. 14.05.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 30.09.1932 р. справа припинена.

ЯРОВЕНКО РОДІОН МАРТИНОВИЧ, 1880 р.н., 
с. Чернятка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 15.11.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого оперсектора 
ДПУ від 13.12.1930 р. звільнений під підписку 
про невиїзд. Вдруге за арешт. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 30.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.03.1989 р.

ЯРОВЕНКО ФЕДОТ КОРНІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Дзюньків Погребищенського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 28.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 

КК УСРР. За постановою Київського облвідділу 
ДПУ від 28.02.1933 р. справа припинена.

ЯРОВЕНКО ФЕОДОСІЙ КАЛЕНИКОВИЧ, 
1895 р.н., с. Кур’янці Погребищенського р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, продавець 
кооперативного магазину, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 06.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київської 
обл. від 29.09.1937 р. розстріляний 16.10.1937 р. 
Реабіл. 25.05.1989 р.

ЯРОВЕЦЬКИЙ ЛЕВ ІВАНОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Букатинка Чернівецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, не одруж. 
Арешт. 15.08.1933 р. Звинувач. за ст. 16-80 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 14.11.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 16.01.1990 р.

ЯРОВИЙ АНДРІЙ ЯКОВИЧ, 1896 р.н., с. Та-
расівка Жмеринського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кого відділу ДПУ 
від 15.05.1933 р. справа припинена.

ЯРОВИЙ ГРИГОРІЙ АВРАМОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Сугаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, на час арешту без пев-
них занять, одруж., 3 дітей. Арешт. 23.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.09.1937 р. 
розстріляний 13.09.1937 р. Реабіл. 12.06.1989 р.

ЯРОВИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1890 р.н., 
смт Сутиски, прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, 
українець, із робітників, малописьменний, муляр 
гранітних розробок, одруж. Арешт. 16.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 21.09.1938 р. Реабіл. 28.11.1989 р.

ЯРОВИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ, 1906 р.н., с. Ка-
пустяни Тростянецького р-ну, прож. смт Кирна-
сівка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, бригадир тракторної бригади, одруж. 
Арешт. 08.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10, 11 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 14.12.1937 р. розстріляний 09.01.1938 р. Реа-
біл. 09.01.1973 р.

ЯРОВИЙ КАСЯН АРСЕНОВИЧ, 1912 р.н., 
с. Вербка Крижопільського р-ну, українець, кол-
госпник. Арешт. 13.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.06.1989 р.
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ЯРОВИЙ МЕФОДІЙ МИРОНОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Сугаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, неписьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 28.03.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
12.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
06.12.1989 р.

ЯРОВИЙ МИКИТА ЛЕОНТІЙОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Бронниця Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
16-80 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
08.05.1933 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 17.01.1990 р.

ЯРОВИЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ, 1901 р.н., 
кол. с. Калюс Новоушицького р-ну Хмельниць-
кої обл., прож. м. Бар, українець, із селян, мало-
письменний, столяр цук ро за во ду, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 29.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
04.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 08.10.1958 р.

ЯРОВИЙ ПАВЛО СПИРИДОНОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Голубече Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо-
вець, не одруж. Арешт. 27.12.1942 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 3 ударної 
армії від 04.02.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 28.01.1992 р.

ЯРОВИЙ ПИЛИП МИКИТОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Широка Гребля Він ниць кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 14.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 25.04.1938 р. розстріляний 15.05.1938 р. 
Реабіл. 27.06.1989 р.

ЯРОВИЙ САМІЙЛО МИКИТОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Червона Гребля Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Чечельницького РВ 
НКВС від 05.12.1937 р. справа направлена на роз-
гляд Трійки НКВС Він ниць кої обл. Подальша 
доля невідома. Реабіл. 25.12.1998 р.

ЯРОВИЙ ТРОХИМ ФЕДОРОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Тиманівка Тульчинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, охоронець сінопункту 
ст. Вапнярка, одруж., 1 дитина. Арешт. 23.04.1948 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 11 КК УРСР. За виро-
ком Він ниць кого обл су ду від 05.09.1948 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 15.08.1991 р.

ЯРОВИЙ ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Капустяни Тростянецького р-ну, поляк, із се-

лян, освіта початкова, бригадир колгоспу, одруж., 
5 дітей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
01.07.1964 р.

ЯРОВИЙ ЮХИМ ІСАКОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Сугаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 11.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-2, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 25.11.1937 р. розстріляний 
30.11.1937 р. Реабіл. 04.05.1960 р.

ЯРОВИК ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Рівне Мурованокуриловецького р-ну, українець, 
освіта середня, вій сь ко во служ бо вець, не одруж. 
Арешт. 03.01.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК 
РРФСР. За вироком ВТ 40 армії від 30.01.1945 р. 
засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.12.1963 р.

ЯРОВИК СЕМЕН ЮЗИКОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Рівне Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, робітник дорож-
нього відділу, одруж., 2 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.09.1960 р.

ЯРОПУД МИКОЛА ФЕОФАНОВИЧ, 1915 р.н., 
с. Бохоники Він ниць кого р-ну, українець, вій сь-
ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Південного фронту від 
18.07.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 19.04.1991 р.

ЯРОСЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Осолинка Літинського р-ну, прож. м. Погреби-
ще, поляк, із селян, письменний, механік колгос-
пу, вдівець, 1 дитина. Арешт. 28.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 19.09.1938 р. розстрі-
ляний 20.09.1938 р. Реабіл. 30.12.1957 р.

ЯРОСЕВИЧ ВАЦЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 
1889 р.н., м. Бар, поляк, із ремісників, малопись-
менний, на час арешту без певних занять, не-
одруж. Арешт. 09.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 17.11.1937 р. розстріляний 21.11.1937 р. Реабіл. 
23.10.1989 р.

ЯРОСЕВИЧ МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 
1903 р.н., с. Біла Чортківського р-ну Тернопіль-
ської обл., прож. м. Він ниця, українка, із робіт-
ників, освіта середня, завідувач дитячого будин-
ку, одруж., 1 дитина. Арешт. 01.04.1944 р. Звину-
вач. за ст. 54-1, 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ 



Сторінки людських трагедій

615

НКВС Він ниць кої обл. від 13.08.1944 р. засудж. 
на 15 р. ВТТ. Реабіл. 10.12.1955 р.

ЯРОСЕВИЧ ПЕТРУНЕЛЯ ВЛАДИСЛА-
ВІВНА, 1899 р.н., м. Бар, полька, із селян, освіта 
середня, домогосподарка, не одруж. Арешт. 
18.10.1930 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 22.12.1930 р. на 
3 р. заслан. та 3 р. п/п. Реабіл. 17.10.1995 р. Вдруге 
за арешт. Звинувач. за ст. 54-4, 10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.11.1937 р. 
розстріляна 21.11.1937 р. Реабіл. 03.08.1989 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ГНАТ ВАСИЛЬОВИЧ, 
1909 р.н., с. Тартак Чечельницького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-6, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстрі-
ляний 27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ІВАН ТРОХИМОВИЧ, 
1895 р.н., с. Степанівка, прож. с. Тополівка Теп-
лицького р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, священик, розлуч. Арешт. 20.11.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого відділу ДПУ від 27.01.1933 р. справа 
припинена.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ІОНА СОЛОМОНОВИЧ, 
1924 р.н., кол. с. Ганщина, теп. у складі смт Воро-
новиця Він ниць кого р-ну, єврей, із селян, освіта 
середня, учень, не одруж. Арешт. 22.10.1942 р. 
у м. Воронеж, РФ, ОВ 40 армії. Звинувач. за 
ст. 58-1 «а» КК РРФСР. За постановою ОВ Воро-
незького фронту від 29.11.1942 р. справа припине-
на, направлений у спецтабір НКВС. Подальша 
доля невідома. Реабіл.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЙЦЕХО-
ВИЧ, 1911 р.н., с. Рогізка Чечельницького р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
07.03.1938 р. Реабіл. 28.11.1959 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ НИКОДИМ ІЛЛІЧ, 
1891 р.н., с. Тартак Чечельницького р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
3 дітей. Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬО-
ВИЧ, 1897 р.н., с. Тартак Чечельницького р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, конюх колгос-

пу, одруж., 3 дітей. Арешт. 05.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 
1893 р.н., с. Адампіль Старосинявського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. селище Ольгине Хмільниць-
кого р-ну, українець, із селян, письменний, конюх 
радгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 04.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 28.04.1938 р. 
розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 06.09.1956 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПИЛИП ВАСИЛЬОВИЧ, 
1900 р.н., с. Тартак Чечельницького р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, коваль колгоспу, 
одруж. Арешт. 05.05.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 
27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ФРАНКО ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1910 р.н., с. Тартак Чечельницького 
р-ну, поляк, із селян, малописьменний, їздовий 
колгоспу, не одруж. Арешт. 04.05.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6, 10, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 26.09.1938 р. 
розстріляний 27.09.1938 р. Реабіл. 20.10.1956 р.

ЯРОСЛАВЦЕВА ЛІДІЯ ІВАНІВНА, 1922 р.н., 
м. Жмеринка, прож. м. Він ниця, росіянка, із ро-
бітників, студентка зуболікарської школи, не-
одруж. Арешт. 10.05.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 11 КК УРСР. За вироком ВТ військ НКВС 
Він ниць кої обл. від 09.07.1945 р. засудж. на 10 р. 
ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
27.12.1946 р. справа припинена.

ЯРОЦЬКИЙ ЕДУАРД МАР’ЯНОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Польова Лисіївка Калинівського р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж. 
Арешт. 01.10.1928 р. Звинувач. за ст. 54-8, 10 КК 
УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
22.02.1929 р. на 3 р. позбавлений права прожива-
ти у визначених місцях. Реабіл. 19.04.1955 р.

ЯРОЦЬКИЙ ІПАТІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Бровахи Корсунь-Шевченківського р-ну Чер-
каської обл., прож. м. Липовець, українець, не-
одруж. Арешт. 22.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
23.12.1932 р. ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 
05.09.1989 р.

ЯРОЦЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Велика Побійна Дунаєвецького р-ну 
Хмельницької обл., прож. с. Ялтушків Барського 
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р-ну, українець, із духовенства, освіта неповна 
середня, священик, одруж., 2 дітей. Арешт. 
04.06.1929 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 28.10.1929 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 18.01.1993 р.

ЯРОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ДАНИЛОВИЧ, 
1866 р.н., с. Коровайна Немирівського р-ну, укра-
їнець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж, 3 дітей. Затриманий і звинувачений за 
участь у заворушеннях 18.03.1932 р. на Немирів-
ському винзаводі. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Немирівського РВ ДПУ від 
16.07.1932 р. справа припинена.

ЯРОЧЕВСЬКИЙ ФРАНЦ АНТОНОВИЧ, 
1886 р.н., с. Салинці Немирівського р-ну, прож. 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, поляк, коваль лі-
созаводу. Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 08.03.1938 р. Реа-
біл. 26.05.1989 р.

ЯРОШЕВИЧ ДАВИД ДМИТРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Черепівка Хмельницького р-ну Хмельницької 
обл., прож. с. Непедівка Козятинського р-ну, укра-
їнець, із духовенства, освіта середня, учитель, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 23.02.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.05.1938 р. розстрі-
ляний 20.05.1938 р. Реабіл. 05.06.1963 р.

ЯРОШЕВИЧ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1883 р.н., с. Осташки Хмельницького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. с. Гарячківка Крижопіль-
ського р-ну, українець, із селян, освіта середня, 
священик, одруж. Арешт. 09.11.1935 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР. За вироком Він ниць-
кого обл су ду від 26.12.1935 р. засудж. на 6 р. ВТТ. 
Реабіл. 30.08.1993 р.

ЯРОШЕВСЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА, 1908 р.н., 
с. Попівці Барського р-ну, прож. с. Курашівці 
Мурованокуриловецького р-ну, полька, із робіт-
ників, освіта неповна середня, учителька, одруж., 
1 дитина. Арешт. 28.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 27.01.1938 р. розстріляна 02.03.1938 р. 
Реабіл. 10.01.1959 р.

ЯРОШЕВСЬКИЙ КИРСАН ФЕДОРОВИЧ, 
1899 р.н., с. Кацмазів Жмеринського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 27.01.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 12.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 12.09.1989 р.

ЯРОШЕВСЬКИЙ МЕЧИСЛАВ ІВАНОВИЧ, 
1906 р.н., с. Попівці Барського р-ну, прож. с. Не-
мерче Мурованокуриловецького р-ну, поляк, із 
службовців, освіта вища, старший науковий пра-
цівник дослідної станції, фітопатолог, не одруж. 
Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 26.09.1938 р. розстріляний 27.09.1938 р. 
Реабіл. 06.09.1956 р.

ЯРОШЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Погребище, українець, із селян, малопись-
менний, колгоспник, одруж., 2 дітей. Арешт. 
22.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 14.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 28.03.1959 р.

ЯРОШЕНКО ЙОСИП КОРНІЙОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Червоне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 26.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯРОШЕПТА ПИЛИП ТАРАСОВИЧ, 1898 р.н., 
с. Баланівка Бершадського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.04.1938 р. розстріляний 26.04.1938 р. 
Реабіл. 09.04.1958 р.

ЯРОШИНСЬКИЙ-ЯМЕЛИНЕЦЬ ЛЮДВІГ 
ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., смт Івано-Франкове Яво-
рівського р-ну Львівської обл., прож. смт Чечель-
ник, поляк, із селян, письменний, каменяр цук-
ро за во ду, одруж., 3 дітей. Арешт. 10.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 22.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.08.1960 р.

ЯРОЩУК ВАРВАРА ПОТАПІВНА, 1885 р.н., 
с. Пагурці Хмільницького р-ну, українка, із се-
лян, неписьменна, домогосподарка, вдова, 2 ді-
тей. Арешт. 19.06.1949 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 10.08.1949 р. засудж. на 25 р. ВТТ та 5 р. 
п/п. За ухвалою Верховного суду УРСР від 
01.04.1955 р. термін покарання змінений на 7 р. 
ВТТ. Реабіл. 25.07.1991 р.

ЯРОЩУК ВАСИЛЬ МИРОНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Луги Чечельницького р-ну, прож. с. Голики Іл-
лінецького р-ну, українець, освіта початкова, ме-
дичний фельдшер, одруж. Арешт. 02.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
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Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.12.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Вдруге за арешт. 24.03.1950 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН МДБ СРСР від 22.07.1950 р. засланий до Ка-
захстану. Реабіл. 15.11.1954 р.

ЯРОЩУК ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1901 р.н., с. Ан-
друшівка Погребищенського р-ну, українець, 
вій сь ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 КК 
РРФСР. За вироком ВТ Південного фронту від 
26.06.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.08.1990 р.

ЯРОЩУК РОМАН ЯКИМОВИЧ, 1883 р.н., 
с. Андрушівка Погребищенського р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, колгоспник, 
одруж. Арешт. 07.07.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
78 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 22.09.1937 р. розстріляний 
11.10.1937 р. Реабіл. 03.02.1960 р.

ЯРСЬКИЙ ЙОСИП СТЕПАНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Тайкури Рівненського р-ну Рівненської обл., 
прож. м. Хмільник, поляк, із селян, столяр арті-
лі, одруж., 3 дітей. Арешт. 27.12.1937 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. розстріляний 
16.02.1938 р. Реабіл. 29.04.1989 р.

ЯРУНЯК АНДРІЙ АРТЕМОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Сугаки Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, письменний, тракторист колгоспу, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 03.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.12.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 20.06.1962 р.

ЯРУС МИХАЙЛО МАТВІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
кол. с. Воля Пінчівського пов. Келецької губ., 
Польща, прож. с. Стратіївка Чечельницького 
р-ну, поляк, із селян, неписьменний, колгоспник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 26.11.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 16.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
01.07.1974 р.

ЯРУШЕВСЬКИЙ ПЕТРО ЛЮДВІГОВИЧ, 
1885 р.н., с. Попівці Барського р-ну, поляк, із ре-
місників, малописьменний, столяр управління 
«Військбуд», одруж., 1 дитина. Арешт. 05.12.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
ОН НКВС СРСР від 02.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 14.11.1989 р.

ЯРЧЕВСЬКА ОЛЕКСАНДРА АНТОНІВНА, 
1899 р.н., с. Самчинці Немирівського р-ну, поль-
ка, із селян, малописьменна, одно осіб ниця, одруж. 
Арешт. 19.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 

За постановою ОН НКВС СРСР від 09.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.09.1965 р.

ЯРЧЕВСЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ, 1876 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, поляк, із селян, 
письменний, бухгалтер розрахункової каси, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 16.10.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 10.11.1937 р. розстріляний 
08.01.1938 р. Реабіл. 22.03.1989 р.

ЯРЧЕВСЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ, 1896 р.н., 
смт Брацлав Немирівського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, машиніст ст. Вапнярка, одруж., 
4 дітей. Арешт. 24.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Одесь-
кої обл. від 29.09.1938 р. ув’язн. на 5 р. концтабо-
рів. Реабіл. 06.12.1989 р.

ЯРЧЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ, 
1903 р.н., смт Брацлав, прож. с. Марксове Неми-
рівського р-ну, поляк, із службовців, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
21.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 09.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 03.09.1958 р.

ЯРЧЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ПИЛИПО-
ВИЧ, 1894 р.н., с. Самчинці Немирівського р-ну, 
поляк, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж. Арешт. 20.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. 
Реабіл. 25.12.1965 р.

ЯРЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Жван Мурованокуриловецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, на час арешту 
без певних занять, одруж. Арешт. 15.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а», 10 КК УРСР. За по-
становою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
01.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. Реабіл. 
17.08.1962 р.

ЯСЕЛЬСЬКИЙ КАЗИМИР ЛУКИЧ, 1900 р.н., 
с. Малі Кутища Калинівського р-ну, прож. Іллі-
нецька селекційна станція, поляк, із селян, освіта 
початкова, головний бухгалтер селекційної стан-
ції, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.06.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-6 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. розстрі-
ляний 07.10.1938 р. Реабіл. 09.05.1958 р.

ЯСЕНЮК ГРИГОРІЙ ВЛАСОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Червона Гребля Чечельницького р-ну, украї-
нець, із селян, неписьменний, одно осіб ник, 
одруж., 5 дітей. Арешт. 20.10.1930 р. Звинувач. за 
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ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 22.12.1930 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ 
(умовно). Реабіл. 23.12.1989 р.

ЯСИНЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Сільниця Тульчинського р-ну, прож. м. Хмель-
ницький, українець, із селян, освіта вища, дирек-
тор школи, одруж., 5 дітей. Арешт. 15.08.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1937 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Вдруге за арешт. 01.08.1951 р. 
Звинувач. за ст. 54-8, 11 КК УРСР. За постановою 
ОН МДБ СРСР від 31.10.1951 р. засланий до Крас-
ноярського краю, РФ. Реабіл. 24.08.1955 р.

ЯСИНЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Сільниця Тульчинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, бригадир дорожної брига-
ди колгоспу, одруж. Арешт. 09.07.1941 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР. За вироком ВТ 18 
армії від 15.07.1941 р. виправданий.

ЯСИНЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ, 
1915 р.н., с. Лозова Шаргородського р-ну, росія-
нин, із селян, малописьменний, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 13.02.1942 р. Зви-
нувач. за ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 16 
армії від 23.02.1942 р. засудж. до розстрілу. За 
ухвалою ВТ Західного фронту від 22.03.1942 р. 
міра покарання змінена на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
15.05.1963 р.

ЯСИНЕЦЬКИЙ ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ, 
1893 р.н., с. Оксанівка Ямпільського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, муляр колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-6 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 04.02.1938 р. розстріляний 27.03.1938 р. 
Реабіл. 30.11.1989 р.

ЯСИНЕЦЬКИЙ ГЕРМАН ІВАНОВИЧ, 
1912 р.н., с. Сеферівка Барського р-ну, прож. 
смт Стрижавка Він ниць кого р-ну, українець, із 
робітників, освіта вища, директор школи, одруж., 
2 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
04.07.1938 р. справа припинена.

ЯСИНЕЦЬКИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Лозова Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, вагар цук ро за во ду, одруж., 
2 дітей. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. Реа-
біл. 06.02.1990 р.

ЯСИНКІВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ, 
1891 р.н., с. Вербовець Мурованокуриловецького 

р-ну, українець, із селян, малописьменний, одно-
осіб ник, одруж., 4 дітей. Арешт. 09.12.1932 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 08.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. концта-
борів. Реабіл. 15.01.1990 р.

ЯСИНКІВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ, 1881 р.н., 
с. Вербовець Мурованокуриловецького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, колгосп-
ник, одруж., 8 дітей. Арешт. 30.12.1932 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН 
ДПУ УСРР від 08.04.1933 р. ув’язн. на 3 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.01.1990 р.

ЯСИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1903 р.н., м. Козятин, поляк, із селян, осві-
та неповна середня, слюсар депо ст. Козятин, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 02.08.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7, 10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Про-
кур. СРСР від 05.10.1937 р. розстріляний 09.10.1937 р. 
Реабіл. 09.09.1960 р.

ЯСИНСЬКИЙ АНТОН ЛЮДВІГОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Козятин, поляк, із робітників, освіта початко-
ва, телеграфіст ст. Козятин, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 19.01.1938 р. За постановою ОН НКВС 
СРСР від 10.06.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
22.07.1957 р.

ЯСИНСЬКИЙ АНТОН ЛЮДВІГОВИЧ, 1911 р.н., 
с. Сестринівка Козятинського р-ну, прож. м. Ко-
зятин, поляк, із селян, освіта незакінчена вища, 
вчитель, одруж. Арешт. 18.02.1944 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ 
НКВС Він ниць кої обл. від 18.11.1944 р. засудж. 
на 18 р. каторжних робіт. За ухвалою ВТ Прик. 
ВО від 25.03.1956 р. термін покарання змінений 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.06.1992 р.

ЯСИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Березівка, прож. с. Гонтівка Чернівецького р-ну, 
українець, із селян, письменний, одно осіб ник, 
одруж., 4 дітей. Арешт. 26.03.1932 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 09.01.1990 р.

ЯСИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АВГУСТИ-
НОВИЧ, 1896 р.н., с. Травневе Погребищенсько-
го р-ну, поляк, із службовців, малописьменний, 
колгоспник, одруж., 3 дітей. Арешт. 14.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 17.12.1937 р. Реабіл. 14.02.1959 р.

ЯСИНСЬКИЙ ЄЛИЗАР ВЛАСОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Червоне, прож. с. Долинівка Гайворонського 
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р-ну Кіровоградської обл., українець, із селян, 
малописьменний, на час арешту без певних за-
нять, одруж. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 07.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. 
ВТТ. Реабіл. 20.01.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ ЄФРЕМ ЗАХАРОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Вікнина Гайворонського р-ну Кіровоградської 
обл., українець, із ремісників, освіта вища, вчи-
тель, 1 дитина. Арешт. 27.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 05.04.1938 р. розстрі-
ляний 25.04.1938 р. Реабіл. 23.09.1959 р.

ЯСИНСЬКИЙ ІВАН ВІКЕНТІЙОВИЧ, 1889 р.н., 
с. Вишневе Ружинського р-ну Житомирської 
обл., поляк, із селян, освіта початкова, мастиль-
ник вагонного депо ст. Козятин, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 31.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Київської 
обл. від 20.09.1938 р. розстріляний 25.09.1938 р. 
Реабіл. 30.12.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ, 1879 р.н., 
м. Ямпіль, поляк, із міщан, неписьменний, сто-
рож районної лікарні, одруж. Арешт. 05.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. роз-
стріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 13.12.1957 р.

ЯСИНСЬКИЙ ІВАН ЛЮДВІГОВИЧ, 1902 р.н., 
с. Сестринівка Козятинського р-ну, прож. м. Ко-
зятин, поляк, із селян, освіта неповна середня, 
наглядач вантажного двору ст. Козятин, одруж., 
2 дітей. Арешт. 12.01.1938 р. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 05.03.1938 р. розстріляний 
28.03.1938 р. Реабіл. 07.01.1959 р.

ЯСИНСЬКИЙ ЙОСИП МАТВІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Лозова Шаргородського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
08.02.1938 р. розстріляний 26.02.1938 р. Реабіл. 
13.05.1961 р.

ЯСИНСЬКИЙ КАРПО ТАРАСОВИЧ, 1907 р.н., 
с. Черемошне Тиврівського р-ну, прож. кол. с. Усть-
Цильма, Комі АРСР, РФ, слюсар маслозаводу. 
Арешт. 12.12.1940 р. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 1 КК 
РРФСР. За вироком Печорського окрсуду, Комі 
АРСР від 24.02.1941 р. засудж. на 10 р. позбав-
лення волі та 5 р. п/п. Реабіл. 

ЯСИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ, 
1895 р.н., с. Червоне Гайворонського р-ну Кіро-

воградської обл., українець, із селян, малопись-
менний, хлібороб, одруж., 1 дитина. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ ЛАЗАР СТЕПАНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Теофілівка, прож. с. Джулинка Бер-
шадського р-ну, українець, із селян, малопись-
менний, рахівник райспоживспілки, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 08.02.1938 р. розстріляний 05.03.1938 р. Реа-
біл. 09.06.1959 р.

ЯСИНСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1894 р.н., кол. м. Біла Холмської губ., Польща, 
прож. с. Котюжани Мурованокуриловецького 
р-ну, поляк, із службовців, освіта початкова, ра-
хівник Котюжанського дитячого будинку, одруж. 
Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК 
УРСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
10.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 12.12.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ МАР’ЯН АПОЛЛІНАРІЙО-
ВИЧ, 1894 р.н., кол. с. Людвиківка Чернівецько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 1 дитина. Арешт. 05.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. роз-
стріляний 26.11.1937 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ МАР’ЯН БОНІФАТОВИЧ, 
1906 р.н., с. Титусівка Козятинського р-ну, прож. 
ст. Баладжари-Баку, Азейбарджан, поляк, із ро-
бітників, письменний, електромонтер служби 
зв’язку сигналізації залізниці, розлуч. Арешт. 
26.09.1938 р. УНКВС Він ниць кої обл. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 07.10.1938 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 17.12.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ МАРТИН ЙОСИПОВИЧ, 
1889 р.н., с. Іванівці Барського р-ну, поляк, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 15.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 29.09.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 05.07.1960 р.

ЯСИНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, 
1867 р.н., с. Липівка Макарівського р-ну Київ-
ської обл., прож. м. Бершадь, поляк, із міщан, 
освіта середня, завідувач підвалу спиртзаводу, 
одруж. Арешт. 17.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Тульчинського РВ 
НКВС від 25.11.1937 р. справа припинена.
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ЯСИНСЬКИЙ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ, 
1910 р.н., кол. с. Талимонівка, теп. у складі м. Ко-
зятин, поляк, із селян, освіта початкова, слюсар 
вагонного депо ст. Козятин, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-6, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
22.05.1938 р. розстріляний 22.06.1938 р. Реабіл. 
26.01.1990 р.

ЯСИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСТИМОВИЧ, 
1873 р.н., с. Титусівка Козятинського р-ну, прож. 
кол. с. Талимонівка, теп. у складі м. Козятин, по-
ляк, із селян, освіта початкова, сторож 5 дистан-
ції Пів ден но-За хід ної залізниці, одруж. Арешт. 
07.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
20.09.1938 р. розстріляний 25.09.1938 р. Реабіл. 
21.12.1960 р.

ЯСИНСЬКИЙ ПЕТРО ФРАНЦОВИЧ, 1909 р.н., 
кол. с. Хатки Бердичівського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Жмеринка, поляк, із робітників, 
освіта початкова, старший робітник 7 дистанції 
служби зв’язку ст. Жмеринка, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 05.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 22.03.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 10.09.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ, 
1889 р.н., с. Червоне Гайворонського р-ну Кірово-
градської обл., українець, із селян, малопись-
менний, одно осіб ник, одруж., 3 дітей. Арешт. 
24.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
11.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 05.09.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АДАМОВИЧ, 
1902 р.н., смт Кирнасівка Тульчинського р-ну, 
прож. с. Скрицьке Немирівського р-ну, поляк, із 
службовців, освіта початкова, начальник відді-
лення зв’язку, одруж., 2 дітей. Арешт. 20.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 06.12.1937 р. роз-
стріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 16.12.1961 р.

ЯСИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНД-
РОВИЧ, 1893 р.н., м. Ямпіль, прож. с. Новоми-
кільськ Могилів-Подільського р-ну, українець, 
малописьменний, рахівник колгоспу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 19.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а», 
4 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 29.09.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 24.06.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ, 1871 р.н., 
м. Гайсин, українець, із міщан, освіта початкова, 
пасічник колгоспу, одруж., 2 дітей. Арешт. 
19.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. 
За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
13.11.1937 р. розстріляний 28.11.1937 р. Реабіл. 
18.04.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ СТЕПАН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1892 р.н., с. Титусівка Козятинського р-ну, прож. 
ст. Калинівка, поляк, із селян, малописьменний, 
черговий ст. Калинівка, одруж., 2 дітей. Арешт. 
14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою ОН НКВС СРСР від 09.02.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 16.09.1959 р.

ЯСИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ, 1894 р.н., кол. с. Людвиківка Чернівецько-
го р-ну, поляк, із селян, малописьменний, кол-
госпник, одруж., 5 дітей. Арешт. 05.09.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.11.1937 р. роз-
стріляний 27.11.1937 р. Реабіл. 13.08.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ УЛЯН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1891 р.н., м. Ямпіль, поляк, із селян, освіта почат-
кова, статистик райспоживспілки, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 19.06.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстріляний 
04.10.1938 р. Реабіл. 28.10.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ УСТИМ ІВАНОВИЧ, 1892 р.н., 
м. Ямпіль, українець, із робітників, малопись-
менний, механік електростанції, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 20.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 07.10.1938 р. розстріляний 08.10.1938 р. 
Реабіл. 07.05.1958 р.

ЯСИНСЬКИЙ ФЕЛІКС ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 
1896 р.н., м. Козятин, поляк, із службовців, освіта 
початкова, тесля ст. Козятин, одруж., 4 дітей. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 02.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 23.09.1959 р.

ЯСИНСЬКИЙ ФРАНЦ ІВАНОВИЧ, 1898 р.н., 
м. Козятин, поляк, із робітників, освіта початко-
ва, мостовий майстер ст. Козятин, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 14.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 26.12.1937 р. розстріляний 05.01.1938 р. Реа-
біл. 26.08.1960 р.

ЯСИНСЬКИЙ ФРАНЦ ЙОСИПОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Іванівці Барського р-ну, поляк, із селян, ма-



Сторінки людських трагедій

621

лописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
21.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.11.1937 р. 
розстріляний 19.11.1937 р. Реабіл. 24.11.1989 р.

ЯСИНСЬКИЙ-ФІШМАН ПЕТРО-АРКАДІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ-АБРАМОВИЧ, 1916 р.н., 
м. Дніпропетровськ, прож. м. Козятин, єврей, 
освіта середня, військовий керівник залізнично-
го училища № 2, одруж. Арешт. 21.01.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «б» КК УРСР. За вироком ВТ 
гарнізону м. Він ниця від 20.04.1945 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 11.06.1957 р.

ЯСИНСЬКИЙ-ЯЩЕНКО ДМИТРО ОМЕ-
ЛЯНОВИЧ, 1884 р.н., с. Антонів Сквирського 
р-ну Київської обл., прож. с. Дзигівка Ямпіль-
ського р-ну, українець, із селян, неписьменний, 
колгоспник, одруж., 1 дитина. Арешт. 15.01.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. За вироком 
ВТ КВО від 23.06.1937 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Ре-
абіл. 30.05.1997 р.

ЯСИНЧУК ІВАН СЕВАСТЯНОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Олександрівка Тростянецького р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, бригадир колгоспу, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 15.05.1933 р. справа припинена.

ЯСИНЧУК НЕСТОР ІВАНОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Ширмівка Погребищенського р-ну, прож. 
ст. Лопатино Московської обл., РФ, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 28.06.1943 р. Звинувач. за 
ст. 58-10 КК РРФСР. За вироком ВТ 67 армії від 
28.07.1943 р. засудж. на 10 р. ВТТ та 5 р. п/п. Реа-
біл. 18.12.1995 р.

ЯСИНЧУК ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Звиняч Чортківського р-ну Тернопільської обл., 
прож. с. Куна Гайсинського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 5 ді-
тей. Арешт. 07.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 21.04.1938 р. розстріляний 04.05.1938 р. 
Реабіл. 03.09.1958 р.

ЯСІНСЬКИЙ АДОЛЬФ ІВАНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Лозова Шаргородського р-ну, поляк, із селян, 
письменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 1 дитина. Арешт. 04.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
26.02.1938 р. Реабіл. 30.05.1989 р.

ЯСІНСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ, 1904 р.н., 
м. Козятин, поляк, із селян, освіта початкова, слю-

сар депо ст. Козятин, одруж. Арешт. 29.01.1930 р. 
Звинувач. за ст. 54-6, 79, 80 КК УСРР. За постано-
вою ОН ДПУ УСРР від 31.03.1930 р. заслан. на 
3 р. на Північ РФ. Реабіл. 26.01.1990 р.

ЯСІНСЬКИЙ ПАВЛО ПИЛИПОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Білий Камінь Чечельницького р-ну, поляк, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
16.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. Реабіл. 
26.04.1989 р.

ЯСІНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 
1884 р.н., с. Перекоринці Мурованокуриловець-
кого р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, де-
сятник заготівлі і вивозу лісу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 04.12.1937 р. Звинувач. за «участь у контр-
революційній діяльності». За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 03.01.1938 р. розстріляний 
23.01.1938 р. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЯСКЕВИЧ МИКОЛА ТАДЕЙОВИЧ, 1891 р.н., 
м. Кременець Тернопільської обл., прож. с. Буди 
Тростянецького р-ну, українець, із робітників, 
освіта неповна середня, вчитель, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 09.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
09.12.1937 р. розстріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 
25.12.1965 р.

ЯСКЕЛЬ МЕЧИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ, 
1897 р.н., м. Ліда Гродненської обл., Білорусь, прож. 
м. Жмеринка, поляк, із селян, освіта початкова, 
старший експедитор залізничної пошти ст. Жме-
ринка, одруж., 2 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1938 р. 
розстріляний 26.09.1938 р. Реабіл. 21.01.1958 р.

ЯСКОВЕЦЬ МОЙСЕЙ МИКИТОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Рудники Маневицького р-ну Волинської обл., 
прож. м. Він ниця, українець, пакувальник бази 
«Книгокультторг». Арешт. 11.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН 
НКВС СРСР від 22.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 23.05.1989 р.

ЯСКУЛКО ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ, 
1900 р.н., с. Люботин Любешівського р-ну Во-
линської обл., прож. м. Хмільник, поляк, із се-
лян, малописьменний, механік «Укрбудшляху», 
одруж., 3 дітей. Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-7 КК УРСР. За постановою ВДТВ ст. Козя-
тин від 31.01.1939 р. справа припинена.

ЯСКУН ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ, 1894 р.н., 
кол. с. Пилякольні Волкомирського пов., Литва, 
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прож. с. Червоне Гайворонського р-ну Кірово-
градської обл., литовець, із селян, письменний, 
хлібороб, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.12.1937 р. роз-
стріляний 09.01.1938 р. Реабіл. 05.07.1989 р.

ЯСНИЙ ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ, 1902 р.н., 
м. Кишинів, Молдова, прож. смт Браїлів Жме-
ринського р-ну, українець, із службовців, освіта 
середня, робітник цук ро за во ду, одруж. Арешт. 
18.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 28.06.1931 р. спра-
ва припинена.

ЯСНИЦЬКИЙ РОСТИСЛАВ АНДРІЙО-
ВИЧ, 1895 р.н., м. Краків, Польща, прож. с. Кру-
подеринці Погребищенського р-ну, поляк, із 
службовців, освіта початкова, рахівник дитячого 
будинку, одруж., 3 дітей. Арешт. 19.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. 
розстріляний 02.10.1938 р. Реабіл. 25.03.1959 р.

ЯСНОВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ, 
1875 р.н., м. Кишинів, Молдова, прож. м. Він-
ниця, українець, із службовців, освіта середня, 
староста кафедрального собору, одруж. Арешт. 
16.04.1945 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2, 12, 109 КК 
УРСР. За постановою УНКДБ Він ниць кої обл. 
від 24.12.1945 р. справа припинена.

ЯСНОРЖЕВСЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ, 
1869 р.н., с. Янишівка Звенигородського р-ну 
Черкаської обл., прож. с. Чорномин Піщанського 
р-ну, поляк, із службовців, освіта середня, рахів-
ник Крижопільського лісового господарства, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 20.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 08.04.1933 р. справа припи-
нена.

ЯСТРЕЖЕМСЬКИЙ СТЕФАН АВГУСТО-
ВИЧ, 1906 р.н., с. Бирлівка Бершадського р-ну, 
поляк, завідувач електростанції цук ро за во ду. 
Звинувач. за ст. 54-6, 7, 11 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 20.12.1937 р. роз-
стріляний. Реабіл. 30.11.1989 р.

ЯСТРЕМСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Махаринці Козятинського р-ну, поляк, із робіт-
ників, письменний, майстер цук ро за во ду, одруж., 
1 дитина. Арешт. 29.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 02.04.1938 р. 
Реабіл. 13.06.1959 р.

ЯСТРЕМСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1892 р.н., с. Пиковець Козятинського р-ну, поляк, 
із селян, малописьменний, стрілочник ст. Козя-
тин, одруж., 4 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 08.02.1938 р. розстріляний 
01.04.1938 р. Реабіл. 15.07.1989 р.

ЯСТРЕМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВТРОПО-
ВИЧ, 1901 р.н., м. Він ниця, поляк, із робітників, 
освіта неповна середня, інспектор відділу соці-
ального забезпечення Він ниць кого райвиконко-
му, одруж., 1 дитина. Арешт. 20.03.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 10.05.1938 р. роз-
стріляний 25.05.1938 р. Реабіл. 04.02.1959 р.

ЯСЬКІВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1895 р.н., с. Ко-
піївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, завідувач магазину сільської спожив-
чої спілки, одруж., 1 дитина. Арешт. 18.11.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. роз-
стріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 21.05.1960 р.

ЯСЬКІВ ТИМОФІЙ ЙОСИПОВИЧ, 1907 р.н., 
смт Брацлав, прож. с. Кірове Немирівського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, колгоспник, 
одруж. Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10 
КК РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
16.01.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 11.08.1956 р.

ЯСЬКІВ ТРОХИМ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Міжлісся Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, слюсар ст. Бар, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 26.03.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК 
РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
05.01.1946 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 20.03.1995 р.

ЯСЬКО АНДРОН ЄВТУХОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Попелюхи, прож. с. Рудниця Піщанського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, колгосп-
ник, одруж. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 27.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 13.02.1990 р.

ЯСЬКО ПАВЛО СОЗОНОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Попелюхи Піщанського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
27.02.1932 р. Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 09.12.1932 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 05.12.1989 р.

ЯСЬКО СТЕПАН МАТВІЙОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Тарасівка Тульчинського р-ну, прож. м. Мон-
чегорськ Мурманської обл., РФ, українець. Арешт. 
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07.08.1937 р. Звинувач. за ст. 58-10, 11 КК РРФСР. 
За постановою Трійки УНКВС Ленінградської 
обл., РФ, від 21.09.1937 р. розстріляний 24.09.1937 р. 
Реабіл. 06.05.1989 р.

ЯСЬКОВ ВІКЕНТІЙ ІВАНОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 18.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 10.12.1937 р. Реабіл. 
28.03.1989 р.

ЯСЬКОВ ВІКЕНТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 
1900 р.н., с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, завідувач колгоспного 
млина, одруж., 2 дітей. Арешт. 18.11.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. 
ВС і Прокур. СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 
09.01.1938 р. Реабіл. 10.02.1961 р.

ЯСЬКОВ ВІКЕНТІЙ ПАВЛОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Копіївка Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
17.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 09.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 14.04.1989 р.

ЯСЬКОВ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Велика Мочулка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта неповна середня, вій сь ко во служ-
бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 12.06.1944 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За вироком ВТ 129 
Житомирської СД від 27.06.1944 р. засудж. на 
10 р. ВТТ. Реабіл. 22.04.1991 р.

ЯСЬКОВ ЙОСИП ГРИГОРОВИЧ, 1876 р.н., 
кол. с. Чернишівка, теп. у складі смт Брацлав Не-
мирівського р-ну, поляк, із селян, неписьменний, 
колгоспник, одруж. Арешт. 20.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Брацлавського РВ НКВС від 25.11.1937 р. справа 
припинена.

ЯСЬКОВ ПИЛИП ПЕТРОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Кинашів Тульчинського р-ну, поляк, із селян, 
письменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 18.02.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 1 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 21.09.1938 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 
22.03.1989 р.

ЯСЬКОВ РАФАЇЛ ЙОСИПОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Кірове Немирівського р-ну, поляк, із селян, ма-
лописьменний, колгоспник, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 15.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 

12.01.1938 р. розстріляний 15.02.1938 р. Реабіл. 
29.03.1989 р.

ЯСЬКОВ СТАХ ФРАНЦОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Строїнці Тиврівського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, хлібороб, одруж., 4 дітей. Арешт. 
21.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 13.02.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 20.12.1989 р.

ЯСЬКОВ-СЛОБОДЯНЮК ПЕТРО МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 1896 р.н., с. Конева Мо ги лів-По діль сь-
кого р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, кол-
госпник, одруж. Арешт. 03.01.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-1 «а», 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.01.1990 р.

ЯСЬКОВА ФЕОДОСІЯ ЯКІВНА, 1901 р.н., 
с. Міжлісся Барського р-ну, українка, із селян, 
малописьменна, колгоспниця, одруж., 3 дітей. 
Арешт. 26.03.1945 р. Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК 
РРФСР. За постановою ОН НКВС СРСР від 
05.01.1946 р. заслан. на 3 р. Реабіл. 20.03.1995 р.

ЯСЮК ГНАТ МОЙСЕЙОВИЧ, 1908 р.н., 
с. Прибережне Оратівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
не одруж. Арешт. 17.11.1946 р. Звинувач. за ст. 58-1 
«а» КК РРФСР. За постановою ВП військ МВС 
Він ниць кої обл. від 19.03.1947 р. справа припинена.

ЯСЮК ІСАК МАРКОВИЧ, 1899 р.н., с. Брицьке 
Липовецького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
20.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
22.04.1933 р. справа припинена.

ЯСЮКЕВИЧ ЙОСИП ХОМИЧ, 1874 р.н., кол. 
с. Мекиш Лепельського пов., прож. м. Він ниця, 
білорус, із робітників, освіта середня спеціальна, 
робітник будівництва, одруж., 1 дитина. Арешт. 
19.12.1935 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою прокурора Пів ден но-За хід ної заліз-
ниці від 02.02.1936 р. справа припинена.

ЯТВИНСЬКИЙ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ, 
1887 р.н., кол. с. Вербівка Ямпільського р-ну, прож. 
с. Зарванці Він ниць кого р-ну, українець, із духо-
венства, освіта середня спеціальна, священик, 
не одруж. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 18.06.1958 р.

ЯТКЕВИЧ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Велике Козятинського р-ну, поляк, із селян, 
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малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 20.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. 
За постановою ОН НКВС СРСР від 16.01.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.10.1965 р.

ЯТКІВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 
1888 р.н., с. Мазурівка Тульчинського р-ну, укра-
їнець, із селян, освіта початкова, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 28.01.1930 р. За постановою 
Тульчинського окрвідділу ДПУ від 19.03.1930 р. 
засланий на Північ РФ. Реабіл. 07.03.1990 р.

ЯХНЕНКО НИКИФОР ГРИГОРОВИЧ, 
1914 р.н., с. Кірове Немирівського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня, на час арешту без пев-
них занять, не одруж. Арешт. 28.11.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 56-21 КК УРСР. За вироком Він-
ниць кого обл су ду від 22.05.1938 р. засудж. на 6 р. 
ВТТ. За ухвалою Верховного суду СРСР від 
09.07.1940 р. вирок відмінений, справа припинена.

ЯХНЕНКО СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ, 1886 р.н., 
с. Кірове Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, слюсар Молотовського 
цук ро за во ду, одруж. Арешт. 10.02.1938 р. Звину-
вач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За постановою Трій-
ки УНКВС Він ниць кої обл. від 07.04.1938 р. роз-
стріляний 11.04.1938 р. Реабіл. 12.12.1958 р.

ЯХНІС МОЙША ІХЕЛЬОВИЧ, 1909 р.н., 
м. Калинівка, єврей, освіта початкова, робітник 
горілчаного заводу, не одруж. Арешт. 26.01.1928 р. 
Звинувач. за ст. 58-4 КК РСФРР. За постановою 
ОН ОДПУ від 18.05.1928 р. заслан. на 3 р. на Урал, 
РФ. Реабіл. 29.11.1995 р.

ЯХНО ЄФРЕМ ВІКТОРОВИЧ, 1900 р.н., с. Кі-
рове Немирівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.06.1931 р. Звинувач. за ст. 54-2, 7 КК 
УСРР. За постановою Він ниць кої міжрайпроку-
ратури від 31.12.1931 р. справа припинена.

ЯХНО ОЛЕКСАНДР СИДОРОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Кірове Немирівського р-ну, прож. м. Немирів, 
українець, із селян, освіта початкова, електро-
монтер цук ро за во ду, одруж. Арешт. 26.02.1936 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За вироком Лі-
нійного суду Пів ден но-За хід ної залізниці від 
05.10.1937 р. засудж. на 4 р. концтаборів. Реабіл. 
21.12.1989 р.

ЯХНО ТРОХИМ ПЕТРОВИЧ, 1919 р.н., с. Кі-
рове Немирівського р-ну, українець, із селян, 
освіта неповна середня, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 04.11.1941 р. Звинувач. за ст. 19, 
58-1 «б», 11 КК РРФСР. За постановою ОН НКВС 

СРСР від 03.03.1943 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
24.09.1996 р.

ЯХОВИЧ ЮЛІАН СЕМЕНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Журавлівка Тульчинського р-ну, прож. с. Обо-
дівка Тростянецького р-ну, поляк, завідувач лісо-
заводу. Арешт. 13.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 13.02.1938 р. розстріляний 02.04.1938 р. Реа-
біл. 27.03.1989 р.

ЯХОЛКІВСЬКИЙ АНТОН ЙОСИПОВИЧ, 
1894 р.н., кол. с. Липка Березинського пов. Пе-
траківської губ., Польща, прож. с. Сокілець Козя-
тинського р-ну, поляк, вантажник ст. Козятин. 
Арешт. 26.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
31.01.1938 р. розстріляний 17.05.1938 р. Реабіл. 
25.04.1989 р.

ЯЦЕЙКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1887 р.н., 
с. Радванці Радехівського р-ну Львівської обл., 
прож. с. Соболівка Теплицького р-ну, українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, учитель, не-
одруж. Арешт. 17.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10, 
11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвід-
ділу ДПУ від 27.05.1933 р. звільнений під підпис-
ку про невиїзд. За постановою Він ниць кого обл-
відділу ДПУ від 08.02.1934 р. справа припинена.

ЯЦЕНКО ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1897 р.н., с. Нараївка Гайсинського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, секретар-статистик 
колгоспу, одруж., 5 дітей. Арешт. 14.04.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. 
розстріляний 04.05.1938 р. Реабіл. 15.02.1961 р.

ЯЦЕНКО ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ, 
1901 р.н., с. Поташня Бершадського р-ну, украї-
нець, із селян, письменний, одно осіб ник, одруж., 
7 дітей. Звинувач. за «участь у антирадянському 
повстанні». За постановою Тульчинського окр-
відділу ДПУ від 24.03.1930 р. засланий на Північ 
РФ. Подальша доля невідома. Реабіл.

ЯЦЕНКО КІНДРАТ ІВАНОВИЧ, 1874 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 21.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 23.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 20.03.1996 р.

ЯЦЕНКО МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 1905 р.н., 
с. Темне Гайворонського р-ну Кіровоградської 
обл., українець, із селян, освіта початкова, одно-
осіб ник, одруж. Арешт. 16.03.1931 р. Звинувач. за 
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ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 10.05.1931 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 29.12.1989 р.

ЯЦЕНКО МИКИТА ОХРІМОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Стратіївка Чечельницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 22.03.1930 р. За постановою Туль-
чинської окртрійки ДПУ від 24.03.1930 р. засла-
ний на Північ РФ. Реабіл. 17.01.1990 р.

ЯЦЕНКО НИКИФОР ЙОСИПОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Олександрівка Миронівського р-ну Київської 
обл., прож. смт Летичів Хмельницької обл., укра-
їнець, із селян, освіта початкова, працівник Лети-
чівського меліоративного тресту, одруж. Арешт. 
14.05.1932 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою Він ниць кого облвідділу ДПУ від 
15.08.1932 р., направлений етапом до Білоцерків-
ського БУПРу. Подальша доля невідома. Реабіл.

ЯЦЕНКО ОВКСЕНТІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1878 р.н., с. Юрківці, прож. смт Ситківці Неми-
рівсь кого р-ну, українець, із селян, малописьмен-
ний, робітник відгодівельного пункту цук ро ком-
бі на ту, одруж., 1 дитина. Арешт. 13.07.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-2, 11 КК УРСР. За вироком 
Він ниць кого обл су ду від 29.09.1938 р. засудж. на 
8 р. ВТТ. Реабіл. 10.05.1957 р.

ЯЦЕНКО ПАНАС ЯКИМОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Юрківці Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, робітник цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 18.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць-
кої обл. від 31.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 27.12.1989 р.

ЯЦЕНКО ПЕТРО ГНАТОВИЧ, 1917 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, одно осіб ник, одруж., 
2 дітей. Арешт. 07.01.1948 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 2, 11 КК УРСР. За вироком Він ниць кого обл су-
ду від 19.03.1948 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
30.09.1992 р.

ЯЦЕНКО ПРОКІП САКІЙОВИЧ, 1882 р.н., 
с. Стрільчинці Немирівського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
27.04.1933 р. заслан. на 3 р. до Сибіру, РФ. Реабіл. 
11.10.1989 р.

ЯЦЕНКО ТАРАС ГАВРИЛОВИЧ, 1892 р.н., 
с. Кордишівка Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, робітник цук ро за во ду, 

одруж. Арешт. 16.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 26.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 25.04.1989 р.

ЯЦЕНКО ФЕДОТ СИДОРОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Ободівка Тростянецького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
5 дітей. Арешт. 27.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 18.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.09.1965 р.

ЯЦЕНТЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1906 р.н., 
с. Кадиївці Ка м’я нець-По діль сь кого р-ну Хмель-
ницької обл., прож. смт Дашів Іллінецького р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, ветеринарний 
лікар Дашівського р-ну, одруж., 2 дітей. Арешт. 
23.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-9, 11 КК УРСР. За рі-
шенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 17.12.1937 р. 
розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 14.08.1959 р.

ЯЦЕНТЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1902 р.н., с. Шлишківці Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, вій сь ко во-
служ бо вець, одруж., 2 дітей. Арешт. 28.09.1944 р. 
Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР. За вироком 
ВТ 2 Українського фронту від 03.04.1945 р. за-
судж. на 10 р. ВТТ та 3 р. п/п. Реабіл. 21.11.1994 р.

ЯЦЕНЮК КОСТЯНТИН ЯКИМОВИЧ, 
1900 р.н., с. Червона Гребля Чечельницького р-ну, 
українець, із селян, малописьменний, бригадир 
рільничої бригади колгоспу, одруж., 1 дитина. 
Арешт. 16.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 17.10.1989 р. 
Вдруге за арешт. 25.04.1951 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а», 10 КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він-
ниць кої обл. від 08.09.1951 р. засудж. на 25 р. 
ВТТ. Реабіл. 18.03.1992 р.

ЯЦЕНЮК СЕМЕН ІВАНОВИЧ, 1879 р.н., 
с. Ощів Горохівського р-ну Волинської обл., прож. 
с. Пиковець Козятинського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, вдівець. Арешт. 
15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 16.10.1989 р.

ЯЦИШИН АНТОН ГРИГОРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Деребчин Шаргородського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, тракторист Джурин-
ської МТС, одруж., 3 дітей. Арешт. 25.03.1933 р. 
Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УСРР. За постановою 
Він ниць кого облвідділу ДПУ від 11.08.1933 р. 
справа припинена. Вдруге за арешт. 02.10.1937 р. 
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Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 06.06.1938 р. 
ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 01.04.1964 р.

ЯЦИШИН ІВАН КЛИМЕНТІЙОВИЧ, 1884 р.н., 
с. Брага Кам’янецького р-ну Хмельницької обл., 
прож. с. Сальник Калинівського р-ну, українець, 
із селян, освіта вища, священик, не одруж. Арешт. 
03.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 09.12.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
13.04.1960 р.

ЯЦИШИН МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Юрківці Немирівського р-ну, українець, вій сь-
ко во служ бо вець. Звинувач. за ст. 58-10 ч. 2 КК 
РРФСР. За вироком ВТ гарнізону м. Свободний, 
РФ, від 19.04.1943 р. засудж. на 7 р. ВТТ. Реабіл. 
29.04.1991 р.

ЯЦИШИН МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ, 
1904 р.н., с. Кинашів Тульчинського р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, робітник млина, 
одруж. Арешт. 26.10.1945 р. Звинувач. за «зраду 
Батьківщині». Військовополонений Німеччини 
з 30.11.1944 р. За постановою ОВ Ягринського ВТТ,  
Архангельська обл., РФ, (після перевірки) від 
30.05.1946 р. справа припинена, звільнений.

ЯЦІЙ ЗАХАР АНДРІЙОВИЧ, 1891 р.н., с. Ко-
маргород Томашпільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник. Арешт. 
05.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
09.12.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 22.03.1989 р.

ЯЦУК ГАННА МАКАРІВНА, 1896 р.н., м. Він-
ниця, українка, із робітників, освіта початкова, 
домогосподарка, одруж. Арешт. 21.03.1945 р. Зви-
нувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постановою 
ОН МДБ СРСР від 18.12.1946 р. заслан. на 5 р. до 
Казахстану. Реабіл. 28.04.1995 р.

ЯЦУК ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, 1894 р.н., 
м. Бучач Тернопільської обл., прож. м. Він ниця, 
українець, із ремісників, освіта початкова, столяр 
обласної друкарні, одруж. Арешт. 01.03.1938 р. 
Звинувач. за ст. 54-6 ч. 1 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1938 р. 
розстріляний 22.09.1938 р. Реабіл. 29.03.1958 р.

ЯЦУНСЬКИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ, 1921 р.н., 
с. Ташлик Гайворонського р-ну Кіровоградської 
обл., українець, із селян, освіта початкова, вій сь-
ко во служ бо вець, не одруж. Арешт. 21.10.1942 р. 
Звинувач. за ст. 58-1 «б» КК РРФСР. За вироком 
ВТ 7 окремої армії від 17.03.1943 р. справа припи-
нена.

ЯЦЬКЕВИЧ АНТОНІНА ДОМІНІКІВНА, 
1908 р.н., с. Іваниця Андрушівського р-ну Жито-
мирської обл., прож. м. Гнівань Тиврівського 
р-ну, полька, вчителька. Арешт. 21.06.1938 р. Зви-
нувач. за ст. 54-4, 6, 11 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 29.09.1938 р. 
розстріляна 02.10.1938 р. Реабіл. 11.04.1989 р.

ЯЦЬКЕВИЧ КАРОЛЬ ВІКТОРОВИЧ, 1899 р.н., 
смт Браїлів Жмеринського р-ну, поляк, із селян, 
малописьменний, механік радгоспу «Козачівка», 
одруж., 3 дітей. Арешт. 19.02.1933 р. Звинувач. за 
ст. 54-2, 11 КК УСРР. За постановою Він ниць кого 
облвідділу ДПУ від 03.05.1933 р. справа припи-
нена.

ЯЦЬКЕВИЧ ФЕЛІКС ВІКТОРОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Зоринці, прож. с. Сьомаки Жмеринського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, завідувач пе-
карні цук рового робітничого кооперативу, одруж., 
3 дітей. Арешт. 01.01.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 
ч. 1 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 03.02.1938 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реа-
біл. 27.07.1979 р.

ЯЦЬКІВ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ, 1893 р.н., 
с. Гордіївка Любарського р-ну Житомирської 
обл., прож. м. Він ниця, українець, із селян, осві-
та початкова, начальник контори ст. Він ниця, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 16.04.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 22.04.1938 р. роз-
стріляний 16.05.1938 р. Реабіл. 13.05.1959 р.

ЯЦЬКІВ ЙОСИП МОЙСЕЙОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Попівці Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж. Арешт. 
02.10.1937 р. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 27.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.10.1956 р.

ЯЦЬКІВ МИКОЛА НАЗАРОВИЧ, 1900 р.н., 
с. Гонтівка Чернівецького р-ну, прож. м. Мо ги-
лів-По діль сь кий, українець, із службовців, осві-
та початкова, рахівник акціонерного товариства 
«Совкіно», не одруж. Арешт. 22.08.1928 р. Звину-
вач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою ОН 
ОДПУ від 02.11.1928 р. на 3 р. позбавлений пра-
ва проживати у визначених місцях. Реабіл. 
26.06.1995 р.

ЯЦЬКІВ МУСІЙ МАРКОВИЧ, 1924 р.н., 
с. Терешки Барського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, колгоспник, одруж. Арешт. 
04.02.1959 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою УКДБ Він ниць кої обл. від 28.03.1959 р. 
справа припинена.
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ЯЦЬКІВ ОМЕЛЯН ХОМИЧ, 1870 р.н., с. Ми-
кулинці Літинського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
08.01.1929 р. Звинувач. за ст. 58-10 КК РСФРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 05.07.1929 р. ув’язн. на 
3 р. концтаборів. Реабіл. 17.11.1994 р.

ЯЦЬКІВ СИДІР ПЕТРОВИЧ, 1897 р.н., с. Іва-
нівці Барського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, колгоспник, одруж., 5 дітей. Арешт. 
15.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За 
постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 
08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. Реабіл. 
26.07.1989 р.

ЯЦЬКІВ ТРОХИМ ПЕТРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Сліди Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж. 
Арешт. 12.11.1936 р. Звинувач. за ст. 54-10, 11 КК 
УСРР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
30.11.1936 р. засудж. на 8 р. ВТТ. Реабіл. 23.01.1965 р.

ЯЦЬКІВ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Антонівка Барського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 15.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 08.04.1938 р. розстріляний 25.04.1938 р. 
Реабіл. 10.01.1977 р.

ЯЦЬКІВСЬКА ФРАНКА НИКОДИМІВНА, 
1891 р.н., с. Конюшівка Липовецького р-ну, полька, 
із селян, малописьменна, колгоспниця, одруж., 
5 дітей. Арешт. 22.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 12.01.1938 р. розстріляна 31.01.1938 р. Реабіл. 
31.03.1989 р.

ЯЦЬКІВСЬКА-ДЕММЕЛЬ РЕГІНА ІВА-
НІВНА, 1902 р.н., с. Ставчани Хотинського р-ну 
Чернівецької обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь-
кий, чешка, із робітників, освіта початкова, до-
могосподарка, розлуч. Арешт. 26.03.1933 р. Зви-
нувач. за ст. 54-10, 13 КК УСРР. За постановою 
ОН ДПУ УСРР від 19.04.1933 р. заслан. на 3 р. до 
Казахстану. Реабіл. 26.09.1962 р.

ЯЦЬКІВСЬКИЙ ВАЦЛАВ ДМИТРОВИЧ, 
1897 р.н., м. Дунаївці Хмельницької обл., прож. 
с. Ялтушків Барського р-ну, поляк, із робітників, 
освіта неповна середня, бухгалтер МТС, одруж., 
1 дитина. Арешт. 15.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-4, 
54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 01.12.1937 р. розстріляний 11.12.1937 р. 
Реабіл. 26.09.1959 р.

ЯЦЬКІВСЬКИЙ КАЛІСТРАТ ЛЕОНТІЙО-
ВИЧ, 1890 р.н., с. Самгородок Козятинського 

р-ну, поляк, із селян, освіта початкова, столяр 
колгоспу, одруж. Арешт. 26.04.1938 р. Звинувач. 
за ст. 54-4, 11 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 01.10.1938 р. розстрі-
ляний 03.10.1938 р. Реабіл. 27.04.1989 р.

ЯЦЬКІВСЬКИЙ МАР’ЯН ЙОСИПОВИЧ, 
1895 р.н., с. Широка Гребля Козятинського р-ну, 
поляк, неписьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 14.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Він ниць кого облвідді-
лу ДПУ від 19.04.1933 р. справа припинена. Вдру-
ге за арешт. 01.10.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 
01.12.1937 р. розстріляний 23.01.1938 р. Реабіл. 
14.06.1989 р.

ЯЦЬКІВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ПАВЛОВИЧ, 
1897 р.н., с. Банилів Вижницького р-ну Черні-
вецької обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, по-
ляк, майстер артілі ковбасних виробів, одруж., 
1 дитина. Арешт. 31.03.1932 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-6, 10 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР 
від 13.05.1932 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реа-
біл. 21.01.1963 р.

ЯЦЬКО АНДРІЙ МАТВІЙОВИЧ, 1895 р.н., 
с. Станіславчик Жмеринського р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
4 дітей. Арешт. 22.02.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
13.05.1932 р. заслан. на 3 р. до Казахстану. Реабіл. 
03.01.1990 р. Вдруге за арешт. 06.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 20.09.1937 р. розстрі-
ляний 21.10.1937 р. Реабіл. 17.05.1989 р.

ЯЦЬКО ГАВРИЛО СТЕПАНОВИЧ, 1909 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 18.03.1933 р. Звинувач. за ст. 16, 
54-6 КК УСРР. За постановою ОН ДПУ УСРР від 
29.04.1933 р. заслан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 
25.12.1989 р.

ЯЦЬКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1897 р.н., с. Крас-
не Мурованокуриловецького р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, колгоспник, одруж. 
Арешт. 15.03.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. 
За постановою ОН ДПУ УСРР від 27.04.1933 р. 
ув’язн. на 3 р. концтаборів. Реабіл. 13.12.1989 р.

ЯЦЬКО ІВАН СТЕПАНОВИЧ, 1895 р.н., с. До-
рошівка Ямпільського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж. Арешт. 
14.05.1929 р. Звинувач. за ст. 54-6 КК УСРР. За 
постановою ОН ОДПУ від 29.01.1930 р. заслан. на 
3 р. на Північ РФ. Реабіл. 14.05.1996 р.
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ЯЦЬКО КАРПО ФЕРАПОНТОВИЧ, 1899 р.н., 
с. Савчине Крижопільського р-ну, прож. смт Вап-
нярка Томашпільського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, слюсар ст. Вапнярка, одруж. 
Арешт. 05.03.1938 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Лінійного суду Одеської заліз-
ниці від 07.06.1938 р. засудж. на 5 р. ВТТ. Реабіл. 
15.06.1960 р.

ЯЦЬКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1885 р.н., 
с. Савчине Крижопільського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, одно осіб ник, одруж., 
6 дітей. Арешт. 28.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УСРР. За постановою Крижопільського РВ 
ДПУ від 10.05.1931 р. справа припинена.

ЯЦЬКО ПАНАС СТЕПАНОВИЧ, 1897 р.н., 
с. Бабчинці Чернівецького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 3 ді-
тей. Арешт. 21.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-1 «а» 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 10.12.1937 р. розстріляний 27.12.1937 р. Реа-
біл. 10.06.1961 р.

ЯЦЬКОВ КІНДРАТ ПЕТРОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Сліди Мо ги лів-По діль сь кого р-ну, українець, 
із селян, малописьменний, хлібороб, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 06.08.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 19.08.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 14.06.1989 р.

ЯЦЬКОВ НАЗАР НИКИФОРОВИЧ, 1872 р.н., 
с. Адамівка Деражнянського р-ну Хмельницької 
обл., прож. м. Мо ги лів-По діль сь кий, українець, 
із селян, освіта початкова, інструктор із садів-
ниц тва «Райспілки», одруж., 3 дітей. Арешт. 
23.01.1922 р. Звинувач. за «належність до під-
пільної петлюрівської організації». За постано-
вою Мо ги лів-По діль сь кої повітової НК від 
07.03.1922 р. справа припинена.

ЯЦЬКОВ СТАНІСЛАВ-ЯКІВ АРХИПОВИЧ, 
1911 р.н., с. Антонівка Барського р-ну, до 
22.06.1942 р. прож. Харцизький р-н Донецької 
обл., без документів прож. у м. Вільнюс, Литва, 
українець, із селян, малописьменний, столяр, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 19.02.1946 р. НКВС Ли-
товської РСР. Звинувач. за ст. 58-1 «а» КК РРФСР. 
За постановою УМДБ м. Вільнюс, Литва від 
13.05.1947 р. справа припинена.

ЯЦЬКОВА-РАЖОВА КСЕНІЯ НИКОДИ-
МІВНА, 1913 р.н., м. Він ниця, українка, із се-
лян, малописьменна, на час арешту без певних 
занять, одруж., 1 дитина. Арешт. 11.10.1944 р. 
Звинувач. за ст. 54-1 «а» КК УРСР. За постано-

вою УНКВС Він ниць кої обл. від 30.06.1945 р. 
справа припинена.

ЯЦЮК АРЕФ ПЕТРОВИЧ, 1882 р.н., с. Білий 
Рукав Хмільницького р-ну, українець, хлібороб. 
Арешт. 11.11.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої 
обл. від 09.12.1937 р. розстріляний 15.12.1937 р. 
Реабіл. 31.05.1989 р.

ЯЦЮК ДЕМ’ЯН ОПАНАСОВИЧ, 1890 р.н., 
с. Білий Рукав Хмільницького р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, колгоспник, одруж., 
1 дитина. Арешт. 24.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 20.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 08.04.1959 р.

ЯЦЮК КИРИЛО КІНДРАТОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Чернявка Оратівського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, колгоспник, одруж., 4 ді-
тей. Арешт. 08.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 10, 
11 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 19.04.1938 р. розстріляний 
28.04.1938 р. Реабіл. 21.01.1959 р.

ЯЦЮРА АНТОН ТИТОВИЧ, 1901 р.н., с. Пень-
ківка Літинського р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, на час арешту без певних занять, 
не одруж. Арешт. 11.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 31.12.1937 р. розстріляний 11.01.1938 р. Реабіл. 
11.07.1989 р.

ЯЧИЧЕНКО ГРИГОРІЙ СОЗОНОВИЧ, 
1904 р.н., с. Кордишівка Він ниць кого р-ну, украї-
нець, із селян, освіта початкова, завідувач гос-
подарства колгоспу, одруж., 3 дітей. Арешт. 
22.04.1938 р. Звинувач. за ст. 54-4, 11 КК УРСР. 
За постановою Трійки УНКВС Він ниць кої обл. 
від 26.04.1938 р. розстріляний 02.06.1938 р. Реа-
біл. 14.10.1959 р.

ЯЧКУРИНСЬКИЙ МАТВІЙ МАТВІЙОВИЧ, 
1888 р.н., с. Гонтівка Чернівецького р-ну, украї-
нець, із селян, малописьменний, одно осіб ник, 
одруж., 2 дітей. Арешт. 25.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 31.12.1937 р. розстріляний 
28.01.1938 р. Реабіл. 02.09.1959 р.

ЯШЕВСЬКИЙ ЕДУАРД АНТОНОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Купчинці Козівського р-ну Тернопільської 
обл., прож. с. Михайлівці Мурованокуриловець-
кого р-ну, поляк, із селян, малописьменний, 
швець, одруж., 5 дітей. Арешт. 09.08.1937 р. Зви-
нувач. за ст. 54-2, 10 ч. 1 КК УРСР. За рішенням 
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Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 04.11.1937 р. роз-
стріляний 16.11.1937 р. Реабіл. 07.04.1989 р.

ЯШКО ФРАНЦІШКА ВІТОЛЬДІВНА, 1888 р.н., 
с. Нестерварка Тульчинського р-ну, полька, до-
могосподарка. Арешт. 16.02.1938 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 26.02.1938 р. роз-
стріляна 27.02.1938 р. Реабіл. 23.03.1989 р.

ЯЩЕВСЬКА ЛЕОНОРА МЕЧИСЛАВІВНА, 
1895 р.н., с. Коритувата Козятинського р-ну, поль-
ка, домогосподарка. Арешт. 01.10.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС 
і Прокур. СРСР від 22.11.1937 р. ув’язн. на 10 р. 
ВТТ. Реабіл. 04.05.1989 р.

ЯЩЕНКО АНДРОН СТЕПАНОВИЧ, 1878 р.н., 
с. Маркуші Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 1 ди-
тина. Арешт. 12.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 05.10.1937 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. 
Реабіл. 27.03.1989 р.

ЯЩЕНКО ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ, 1896 р.н., 
с. Костюківка Теплицького р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, завідувач їдальні колгос-
пу, одруж. Арешт. 23.11.1932 р. Звинувач. за ст. 54-7 
КК УСРР. За постановою Джулинського РВ мілі-
ції від 10.12.1932 р. справа припинена.

ЯЩЕНКО СЕРГІЙ АНДРОНОВИЧ, 1904 р.н., 
с. Маркуші Хмільницького р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 23.07.1937 р. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 09.08.1937 р. розстрі-
ляний 23.08.1937 р. Реабіл. 17.04.1968 р.

ЯЩИШИН ОМЕЛЯН ЙОСИПОВИЧ, 1901 р.н., 
с. Іванів Калинівського р-ну, українець, із селян, 
малописьменний, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 30.03.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УРСР. За вироком Він ниць кого обл су ду від 
20.06.1937 р. засудж. на 6 р. ВТТ. Реабіл. 31.03.1965 р.

ЯЩОЛЬТ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
1892 р.н., кол. с. Застов Ваверського пов., Вар-
шавської губ., Польща, прож. с. Загнітків Кодим-
ського р-ну Одеської обл., поляк, робітник спирт-
заводу. Арешт. 16.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-7, 
10 КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. 
СРСР від 16.01.1938 р. розстріляний 16.02.1938 р. 
Реабіл. 19.04.1989 р.

ЯЩУК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, 1886 р.н., с. Жа-
дани Іллінецького р-ну, українець, із селян, мало-

письменний, одно осіб ник, одруж., 6 дітей. Арешт. 
03.10.1929 р. Звинувач. за ст. 54-8 КК УСРР. За по-
становою ОН ДПУ УСРР від 11.02.1930 р. ув’язн. 
на 8 р. ВТТ. Реабіл. 06.09.1989 р.

ЯЩУК АНТОН ГРИГОРОВИЧ, 1887 р.н., 
смт Чорний Острів Хмельницького р-ну Хмель-
ницької обл., прож. м. Гнівань Тиврівського р-ну, 
українець, із робітників, малописьменний, одруж. 
Арешт. 05.02.1933 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК 
УСРР. За постановою Тиврівського РВ ДПУ від 
17.04.1933 р. справа припинена. Вдруге за арешт. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За рішенням 
Нарк. ВС і Прокур. СРСР від 13.09.1937 р. роз-
стріляний 20.09.1937 р. Реабіл. 28.12.1989 р.

ЯЩУК ГНАТ АНТОНОВИЧ, 1882 р.н., с. Жа-
дани Іллінецького р-ну, українець, із селян, ма-
лописьменний, на час арешту без певних занять, 
одруж., 3 дітей. Арешт. 23.12.1937 р. Звинувач. за 
ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС 
Він ниць кої обл. від 02.01.1938 р. розстріляний 
14.01.1938 р. Реабіл. 23.03.1960 р.

ЯЩУК ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1900 р.н., с. Западинці Красилівського р-ну Хмель-
ницької обл., прож. ст. Погребище-2, українець, 
із селян, освіта початкова, землекоп ст. Погреби-
ще-2, одруж., 3 дітей. Арешт. 08.09.1937 р. Звину-
вач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою Трійки 
УНКВС Він ниць кої обл. від 06.11.1937 р. ув’язн. 
на 10 р. ВТТ. Реабіл. 29.04.1989 р.

ЯЩУК ДЕМ’ЯН МИРОНОВИЧ, 1891 р.н., 
с. Рубіжне Немирівського р-ну, українець, із се-
лян, малописьменний, робітник цук ро за во ду, 
одруж. Арешт. 28.09.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За постановою Трійки УНКВС Він-
ниць кої обл. від 11.10.1937 р. ув’язн. на 8 р. ВТТ. 
Реабіл. 15.01.1990 р.

ЯЩУК ДЕНИС ІВАНОВИЧ, 1896 р.н., с. Стріль-
чинці Немирівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, одруж., 
5 дітей. Арешт. 07.03.1942 р. Звинувач. за ст. 58-10 
ч. 2 КК РРФСР. За вироком ВТ 23 саперної брига-
ди від 11.07.1942 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
05.04.1996 р.

ЯЩУК ІВАН САВОВИЧ, 1898 р.н., с. Лу ка-
Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, українець, із 
селян, освіта вища, одно осіб ник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 03.10.1945 р. Звинувач. за ст. 54-1, 11 КК 
УРСР. За вироком ВТ військ НКВС Він ниць кої 
обл. від 06.03.1946 р. засудж. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
25.11.1991 р.
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ЯЩУК ІВАН ТЕРЕНТІЙОВИЧ, 1894 р.н., 
с. Почапинці Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, неписьменний, колгоспник, одруж., 2 ді-
тей. Арешт. 14.12.1937 р. Звинувач. за ст. 54-10 
КК УРСР. За рішенням Нарк. ВС і Прокур. СРСР 
від 09.02.1938 р. розстріляний 28.02.1938 р. Реа-
біл. 06.05.1989 р.

ЯЩУК МАРІЯ ЛЕВКІВНА, 1904 р.н., с. Поча-
пинці Жмеринського р-ну, українка, із селян, не-
письменна, домогосподарка, одруж., 6 дітей. 
Арешт. 05.03.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 54-1 «а» 
КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він ниць кої 
обл. від 08.04.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. За 
ухвалою ВТ Прик. ВО від 10.09.1954 р. термін по-
карання змінений на 5 р. ВТТ. Реабіл. 14.05.1992 р.

ЯЩУК ПЕТРО РОМАНОВИЧ, 1928 р.н., 
с. Почапинці Жмеринського р-ну, українець, із се-
лян, освіта початкова, вій сь ко во служ бо вець, 
одруж. Арешт. 08.04.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ Він-
ниць кої обл. від 08.05.1952 р. засудж. на 25 р. ВТТ. 
За ухвалою ВТ Прик. ВО від 27.06.1952 р. термін 
покарання змінений на 5 р. ВТТ. Реабіл. 31.03.1992 р.

ЯЩУК ПОРФИРІЙ АРТЕМОВИЧ, 1888 р.н., 
с. Вовчинець Козятинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, робітник відділення бу-
рякорадгоспу, одруж., 4 дітей. Арешт. 30.07.1937 р. 
Звинувач. за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою 
Трійки УНКВС Він ниць кої обл. від 25.09.1937 р. 
розстріляний 01.02.1938 р. Реабіл. 30.12.1989 р.

ЯЩУК РОМАН ГОРДІЙОВИЧ, 1903 р.н., 
с. Почапинці Жмеринського р-ну, українець, із 
селян, малописьменний, механік колгоспу, одруж., 
6 дітей. Арешт. 05.03.1952 р. Звинувач. за ст. 20, 
54-1 «а» КК УРСР. За вироком ВТ військ МДБ 
Він ниць кої обл. від 08.04.1952 р. засудж. на 25 р. 

ВТТ. За ухвалою ВТ Прик. ВО від 10.09.1954 р. 
термін покарання змінений на 10 р. ВТТ. Реабіл. 
14.05.1992 р.

ЯЩУК САВА АРТЕМОВИЧ, 1886 р.н., с. Вов-
чинець Козятинського р-ну, прож. селище Сибі-
ряк Зирянського р-ну Томської обл., РФ, спецпе-
реселенець. Арешт. 1931 р. Засланий до Сибіру, 
РФ. Реабіл. 

ЯЩУК САВА ОНИКІЙОВИЧ, 1884 р.н., с. Лу ка-
Ме леш ків ська Він ниць кого р-ну, прож. с. Заріч-
не Тульчинського р-ну, українець, із селян, освіта 
початкова, священик, одруж., 2 дітей. Арешт. 
18.12.1932 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою ОН ДПУ УСРР від 27.05.1933 р. за-
слан. на 3 р. на Північ РФ. Реабіл. 22.12.1989 р.

ЯЩУК ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ, 1909 р.н., с. Ло-
патин Козятинського р-ну, українець, із селян, 
неписьменний, колгоспник, одруж., 2 дітей. 
Арешт. 24.06.1941 р. Звинувач. за ст. 54-10 ч. 2 
КК УРСР. Етапований в РФ. За постановою 
УНКДБ Челябінської обл., РФ, від 30.08.1943 р. 
справа припинена.

ЯЩУК ЯКІВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1922 р.н., 
с. Мончин Погребищенського р-ну, українець, із 
селян, освіта неповна середня, колгоспник, 
одруж. Арешт. 25.10.1947 р. Звинувач. за ст. 54-1 
«а» КК УРСР. За постановою ОН МДБ СРСР від 
26.05.1948 р. ув’язн. на 10 р. ВТТ. Реабіл. 27.02.1992 р.

ЯЮК ЛЕВ ГРИГОРОВИЧ, 1897 р.н., с. Сьома-
ки Хмільницького р-ну, українець, із селян, мало-
письменний, одно осіб ник, одруж., 1 дитина. Арешт. 
10.03.1931 р. Звинувач. за ст. 54-10 КК УСРР. За 
постановою окрсектора ДПУ від 21.04.1931 р. 
справа припинена після постанови прокурора 
Літинської дільниці.



Сторінки людських трагедій

631

2 3 41

6 75

98

1. Явний Карпо Калістратович. 2. Явний Сава Іванович. 3. Якубчик Андрій Іва-
нович. 4. Якушевський Олександр Корнійович. 5. Яневич Володимир Дмитрович. 
6. Янчук Микола Семенович. 7. Яремович Олексій Федотович з родиною. 8. Ярем-
чук Яніна Людвіківна. 9. Ярошевич Давид Дмитрович
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Лист 
Голови комітету держбезпеки В. Семичастного 

до ЦК КПРС 

С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о 

Экз. № 1 
26 декабря 1962 г. 
№ 3265-с 
ЦК КПСС 

В 1955 году с ведома инстанций и по согласованию с Прокуратурой СССР Ко-
митетом госбезопасности было издано указание № 108сс органам КГБ, определяю-
щее порядок рассмотрения заявлений граждан, интересующихся судьбой лиц, рас-
стрелянных по решениям несудебных органов (б. Коллегией ОГПУ, тройками ПП 
ОГПУ-НКВД-УНКВД в Комиссией НКВД СССР и Прокурора СССР). В соответ-
ствии с этим указанием органы госбезопасности сообщают членам семей осужден-
ных, что их родственники были приговорены к 10 годам ИТЛ и умерли в местах 
лишения свободы, а в необходимых случаях при разрешении имущественных или 
иных правовых вопросов регистрируют в загсах смерть расстрелянных с выдачей 
заявителям свидетельств, в которых даты смерти указываются в пределах 10 лет со 
дня ареста, а причины смерти — вымышленные. 

Установление в 1955 году указанного порядка мотивировалось тем, что в пери-
од репрессий было необоснованно осуждено большое количество лиц, поэтому со-
общение о действительной судьбе репрессированных могло отрицательно влиять 
на положение их семей. Кроме того, предполагалось, что сообщение членам семей 
расстрелянных действительной судьбы их родственников могло быть использова-
но в то время отдельными враждебными элементами в ущерб интересам Советско-
го государства. 

Существующий порядок сообщения вымышленных данных касается в основ-
ном невинно пострадавших советских граждан, которые были расстреляны по ре-
шениям несудебных органов в период массовых репрессий. 

В результате пересмотра уголовных дел с 1954 по 1961 годы из общего количест-
ва расстрелянных в несудебном порядке около половины реабилитированы. В от-
ношении большинства из них родственникам объявлены не соответствующие дей-
ствительности сведения о смерти, якобы наступившей в местах лишения свободы. 

После проделанной Центральным Комитетом КПСС работы по разоблачению 
беззаконий, допущенных в период культа личности Сталина, существующий поря-
док рассмотрения заявлений граждан с запросами о судьбе родственников считаем 
необходимым отменить. 

Сообщение гражданам вымышленных дат и обстоятельств смерти близких им 
лиц ставит органы госбезопасности в ложное положение, особенно при опублико-
вании в печати дат смерти лиц, имевших в прошлом заслуги перед партией и госу-
дарством. Кроме того, регистрация смерти расстрелянных лиц по решениям несу-
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дебных органов с указанием в документах вымышленных сроков их пребывания 
в мес тах заключения ставит членов их семей при установлении пенсий в неравные 
условия с членами семей лиц, расстрелянных по суду. 

Советские люди о массовых нарушениях социалистической законности осве-
домлены, и мотивы, в силу которых в 1955 году был установлен порядок сообщения 
родственникам о судьбе репрессированных членов их семей, отпали. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным впредь на запросы 
граждан о судьбе их родственников, осужденных в несудебном порядке к расстре-
лу, устно сообщать действительные обстоятельства смерти этих лиц, а регистрацию 
в загсах их смерти производить датой расстрела, без указания причины смерти, как 
это делают Военная коллегия Верховного суда СССР и военные трибуналы в отно-
шении лиц, расстрелянных по приговорам судов. 

При этом имеется в виду, что данный порядок не будет распространяться на 
лиц, в отношении которых ответы давались в соответствии с ранее установленными 
и действующими в настоящее время порядками рассмотрения заявлений. 

Уведомление граждан о действительной причине смерти осужденных лиц бу-
дет давать членам их семей, имеющим право на пенсионное обеспечение по случаю 
потери кормильца, основание возбуждать ходатайства перед соответствующими ор-
ганами о назначении пенсий на льготных основаниях как родственникам лиц, умер-
ших от трудового увечья или погибших при исполнении служебных обязаннос тей. 

Следует отметить, что количество заявлений о судьбе осужденных в несудеб-
ном порядке с каждым годом сокращается (в 1959 году — 36 225, а за 8 месяцев 1962 
года — 8018).

Установленный решением Президиума Совета Министров СССР от 15 декабря 
1959 года (протокол № 37) порядок сообщения за границу дат смерти осужденных 
к расстрелу применительно к обстоятельствам каждого дела, но не ранее дат приве-
дения приговоров в исполнение и не позднее 10 лет со дня ареста, по нашему мне-
нию, целесообразно не изменять. 

Данное предложение согласовано с Прокуратурой СССР и Верховным судом 
СССР. 

Прошу рассмотреть. 

Председатель комитета
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арешт. – арештована (ий)
АРСР – Автономна Радянська 
  Соціалістична Республіка
БРСР – Білоруська Радянська 
  Соціалістична Республіка
БУПР – будинок примусових робіт
  (назва пенітенціарної
  установи СРСР у 20–30 рр.)
ВДТВ – відділок дорожньо-транс-  
  портного відділу органів 
  державної безпеки
в/ч – військова частина
виконроб – виконавець робіт 
  будівельної дільниці 
  певної установи
ВО – військовий округ
вол. – волость
ВП – військова прокуратура
ВТ – військовий трибунал
ВТТ – виправно-трудовий табір
ВУНК – Всеукраїнська надзвичайна
  комісія
губ. – губернія (губернський тощо)
губ(обл, окр, 
рай)відділ – губернський (обласний,   
  окружний, районний) відділ
губНК – губернська надзвичайна 
  комісія
Дальбуд – головне управління НКВС 
  (МВС) СРСР по будівництву 
  на Далекій Півночі
ДПУ – Державне політичне 
  управління (рос. ГПУ)
ДСК – Далекосхідний край
ДТВ – дорожньо-транспортний 
  відділ
завгосп – завідувач господарства
заслан. – заслана (ий)
засудж. – засуджена (ий)
звинувач. – звинувачена (ий)
ЗТВ – залізнично-транспортний 
  відділ органів державної 
  безпеки
ім. – імені
КВО – Київський військовий округ
КК – Кримінальний кодекс
КОВО – Київський особливий 
  військовий округ
кол. – колись

концтабір – концентраційний табір
КП(б)У – Комуністична партія 
  (більшовиків) України
Лен.ВО – Ленінградський 
  військовий округ
м. – місто
МВ – міський відділ
МВС – Міністерство внутрішніх 
  справ
МДБ – Міністерство державної 
  безпеки
міжрай-
прокуратура – міжрайонна прокуратура
міжрайсуд – міжрайонний суд
МТС – машинно-тракторна 
  станція
Нарк.ВС – народний комісар 
  внутрішніх справ
нарсуд – народний суд (офіційна
  назва районних судів)
неодруж. – неодружена (ий)
НК – Надзвичайна комісія
  (рос. ЧК)
НКВС – Народний комісаріат 
  внутрішніх справ
НКДБ – Народний комісаріат 
  державної безпеки
обком – обласний комітет
обл. – область
обл(окр, рай)-
прокуратура – обласна (окружна, районна) 
  прокуратура
обл(окр, рай)суд – обласний (окружний, 
  районний) суд
обл(рай)виконком – виконавчий комітет 
  обласної (районної) ради  
  депутатів трудящих
обл(рай)земвідділ – обласний (районний) 
  відділ землеробства
обл(рай)-
споживспілка – обласна (районна) спілка 
  споживчих товариств
облторг – обласний відділ торгівлі
облфінвідділ – обласний фінансовий 
  відділ
ОВ – особливий відділ (НК, ДПУ,
  НКВС, НКДБ, МДБ, КДБ) 
  у певних установах, 
  у військових підроділах)

Список скорочень
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ОДПУ – об’єднане державне 
  політичне управління 
  (рос. ОГПУ)
одруж. – одружена (ий)
окртрійка – судова трійка окружного 
  відділу ДПУ
ОН – особлива нарада
ОН МДБ – Особлива нарада при 
  Міністрі державної безпеки
ОН НКВС – Особлива нарада при 
  Наркомі внутрішніх справ
ОН ОДПУ – Особлива нарада при Колегії  
  Об’єднаного Державного 
  Політичного Управління 
  Союзу Радянських 
  Соціалістичних Республік
оперсектор – оперативний сектор 
  органів ДПУ (НКВС)
ОСГ – оперативна слідча група 
  органів ДПУ (НКВС)
п/п – позбавлення 
  громадянських прав
пов. – повіт
Прик. ВО – Прикарпатський військовий 
  округ
прож. – проживав
прокур. – прокурор
р. – рік
р.н. – рік нарождення
радгосп – сільськогосподарське 
  підприємство державної 
  форми власності
райфінвідділ – районний фінансовий 
  відділ
РВ – районний відділ
реабіл. – реабілітована (ий)
р-н, р-ну – район, району
розлуч. – розлучена (ий)
рр. – роки
РРФСР – Російська Радянська 
  Федеративна Соціалістична 
  Республіка
РСФРР – Російська Соціалістична 
  Федеративна Радянська 
  Республіка
РФ – Російська Федерація

с. – село
СБ – стрілецька бригада
СД – стрілецька дивізія
СК – стрілецький корпус
смт – селище міського типу
спиртзавод – спиртовий завод
ст.  – станція залізнична 
  (напр. ст. Жмеринка —
  станція Жмеринка)
ст. 54-10 – стаття Кримінального 
  кодексу УРСР
судколегія – судова колегія
с-ще – селище
ТВ – транспортний відділ 
  органів державної безпеки
теп. – тепер
Тсоавіахім – товариство сприяння 
  обороні авіаційному 
  та хімічному будівництву 
  в СРСР
УКДБ – управління комітету 
  державної безпеки
«Укрбудшлях» – управління шляхового 
  будівництва
УМВС – Управління міністерства 
  внутрішніх справ
УМДБ – Управління міністерства 
  державної безпеки
УНКВС – Управління народного 
  комісаріату внутрішніх 
  справ
УНКДБ – Управління народного 
  комісаріату державної 
  безпеки
УРСР – Українська Радянська 
  Соціалістична 
  Республіка
УСРР – Українська Соціалістична 
  Радянська Республіка 
Ухтпечлаг – Ухтинсько-Печорський 
  виправно-трудовий табір 
  ДПУ (НКВС, МВС)
хут. – хутір
цукрозавод – цукровий завод
ч. – частина
шляхбуд – шляхове будівництво
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